
REF. VAL29778

650.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 6m² terrassa en venda a Ciudad
de las Ciencias
Espanya »  València »  València ciutat »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

154m²
Plànol  

6m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Pis de 4 dormitoris totalment reformat amb terrassa i
garatge al passeig de l&#39;Albereda.

Presentem aquest habitatge de 154 m² distribuïda en un total de 4 dormitoris i 2
banys complets, amb una eficient terrassa de 6 m² i una plaça de garatge.

És lluminosa i elegant, està totalment reformada i se situa en residencial amb
conserge i vigilància les 24 hores al Passeig de l'Albereda, amb boniques vistes a
Jardins del riu Túria, a el pont del Regne (entrada al Regne de València) i el parc
Gulliver.

L'habitatge és ideal per la seva configuració, ja que és cantonera i totes les seves
estances són exteriors.

A l'accedir a l'habitatge per un petit distribuïdor, trobem un ampli saló-menjador
amb sortida a terrassa, amb vistes espectaculars a la llera del riu.

A l'esquerra i totalment independent, se situa una cuina italiana amb
electrodomèstics encastats marca Neff, osmosi, nevera de columna completa,
rentadora i assecadora en columna, i una taula de fusta natural amb cadires
dissenyades per Vondom per Ramón Esteve. Igualment, a l'esquerra des de l'entrada,
trobem, un dormitori doble amb armaris encastats.

A mà dreta ia través d'un curt i ampli passadís vam passar a dos dormitoris dobles,
un bany complet, traster i el dormitori principal amb bany en suite.

Pel que fa a les qualitats, l'habitatge es va reformar en 2019 amb materials i acabats
d'alta gamma com il·luminació Arkoslight doble ambient en cada estada, banys de
primera qualitat amb Corian®, aixetes Grohe encastada, miralls italians amb
il·luminació Led, inodors suspesos, i cisternes encastades. Totes les portes són
enrasades a paret de disseny i materials italians, estores Vandalux a tota la casa i
elèctrics amb comandament, a la sala.

L'habitatge compta amb plaça de garatge en soterrani, molt a prop de la porta
d'accés.

Altres característiques importants són que hi ha un sol habitatge al replà, i una
privacitat total amb accés per ascensor amb capacitat per a 6 persones.

lucasfox.cat/go/val29778

Piscina, Servei de consergeria , Gimnàs,
Ascensor, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

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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