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DESCRIPCIÓ

Edifici de recent construcció en una de les ubicacions més
especials de Ciutat Vella, amb 3 pisos lluminosos de
disseny, molt exteriors i amb fantàstiques vistes clares a
l&#39;arquitectura amb encant de l&#39;entorn.

Presentem aquest edifici de recent construcció en una de les ubicacions més
especials del Carmen. El seu entorn es caracteritza per una arquitectura amb encant i
l'urbanisme típic de la Ciutat Vella valenciana. En concret, l'edifici es localitza en una
àmplia i lluminosa plaça amb edificis pintorescs de el lloc i amb molt arbrat.

L'immoble té una superfície total de 270 m² i tres nivells d'ús residencial amb un pis
per planta. Els pisos tenen en comú l'accés des de planta baixa al costat de la plaça,
la caixa d'escales i un ampli ascensor.

Destaca de l'edifici, a més de la seva ubicació privilegiada, els seus nombrosos
finestrals a la plaça, amb orientació a sol de matins i amb vistes clares.

Cada pis té una perfecta distribució i s'ha dissenyat considerant els estàndards més
actuals: exterioritat, amplitud i lluminositat. Els seus espais són amplis, molt diàfans i
inundats de llum i sol. Els tres pisos gaudeixen d'un vestíbul amb espai
d'emmagatzematge, ampli saló-menjador, cuina amb illa, un dormitori doble i un
bany complet. A més, cada un compta amb agradables balcons en tots els seus
àmbits, de tal manera que es potencia l'exterioritat i el gaudi de l'aire lliure.

L'edifici es va construir el 2009 i es caracteritza per les seves habitatges de sostres
alts i bones qualitats. Destaca els acabats en fusta natural a les fusteries i paviments,
i el sistema d'aire condicionat a tots els habitatges.

Poseu-vos en contacte per adquirir aquest immoble de 3 pisos, únic en un
enclavament singular de Ciutat Vella.

lucasfox.cat/go/val29923

Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista, Vistes,
Obra nova, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

REF. VAL29923

750.000 € Edifici - Venut/uda
edifici en excel·lents condicions en venda a El Carmen, València
Espanya »  València »  València ciutat »  El Carmen »  46001

270m²
Plànol

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/val29923
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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