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DESCRIPCIÓ

Pis ampli i lluminós de 4 dormitoris i 2 banys amb balcó a
escassos passos de l&#39;avinguda Regne de València.
Presentem un dels pisos amb més potencial a la zona de l'Eixample. Es tracta d'una
àmplia i lluminosa habitatge ubicat a Russafa, en un carrer amb una gran oferta de
serveis i comerços, i escassos a passos de l'avinguda Regne de València. L'immoble
compta amb 206 m² construïts segons cadastre i amb un total de 5 dormitoris i 2
banys.
Aquesta magnífica habitatge està situat a la quarta planta d'una finca construïda el
1960, amb la possibilitat de redistribuir segons les preferències i necessitats de el
nou propietari.
Actualment, ofereix la típica distribució de l'Eixample. En primer lloc, accedim a un
rebedor que dóna pas a 2 dormitoris, un d'ells amb accés a balcó exterior amb
orientació est. A continuació, s'accedeix a l'passadís que distribueix els altres 2
dormitoris i 2 banys. A la fi de passadís se situa el saló-menjador i cuina independent
amb vista a un ampli i lluminós pati d'illa i un altre dormitori.
Una excel·lent oportunitat per reformar aquest habitatge al seu gust, en un
enclavament privilegiat al centre de València.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.
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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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