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DESCRIPCIÓ

Exclusiu apartament amb altes qualitats, 300m2
distribuïts en amplis espais, amb 3 habitacions, terrassa
amb excel·lents vistes al Palau de la Música i 3 places de
garatge.

Presentem un dels pisos més especials de la ciutat per la seva ubicació, superfície i
acabats. Se situa en una planta alta i lluminosa a l'avinguda Jacinto Benavente, des
d'on podreu gaudir d'unes agradables vistes panoràmiques cap als jardins del Túria.
El preu inclou tres places de garatge a les proximitats de l'habitatge.

L'accés principal de l'habitatge es troba al tram central de la sala d'estar immensa. La
sala principal de la casa es reparteix en tres àmbits: zona d´estar, zona de televisió i
menjador. Les tres zones ocupen la façana de gran longitud i disposen de grans
finestrals i accés directe a la terrassa amb vistes al riu Túria. A mà dreta de la gran
estança principal i delimitat per unes grans prestatgeries s'ubiquen un estudi
generós i un lavabo de cortesia.

Cap a l'altra banda hi ha un ampli distribuïdor que ens condueix a la cuina i als
dormitoris. La cuina és molt àmplia i compta amb una gran illa central. Es
caracteritza per ser molt lluminosa i per comptar amb molt d'espai per a
emmagatzematge, a més d'estar perfectament equipada amb electrodomèstics d'alta
gamma.

Continuant pel distribuïdor, arribem als dormitoris. El dormitori principal és una peça
fonamental a la vivenda. Té un gran vestidor a la zona daccés, seguit per un bany
complet molt especial amb una gran banyera i, més reservada, la zona del llit, de
grans dimensions. Al costat del dormitori principal tenim un altre dormitori doble,
també de grans dimensions i amb bany privat. A més de la seva amplitud, destaca per
les seves grans armariades i la seva privadesa. Un tercer dormitori completa la zona
de nit.

Els acabats de la vivenda són de primera qualitat. L'elecció dels materials és acord a
les diferents estances i guarda una línia de disseny actual a més d'un agradable
equilibri de textures i tonalitats.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per visitar aquest magnífic immoble, idoni per
al qual voleu viure en una llar de disseny actual amb espais amplis i vistes
panoràmiques.

lucasfox.cat/go/val29705

Terrassa, Servei de consergeria ,
Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Vistes, Vestidor, Sistema domòtic,
Muntacàrregues, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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