REF. VAL29978

329.000 € Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Palacio de Congresos, València
Espanya » València » València ciutat » Palacio de Congresos » 46017

3

2

136m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya

REF. VAL29978

329.000 € Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Palacio de Congresos, València
Espanya » València » València ciutat » Palacio de Congresos » 46017

3

2

136m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

DESCRIPCIÓ

Habitatge molt lluminosa amb vistes clares i bona
distribució.
Pis en molt bon estat, situat en un edifici de poc més de deu anys. A més de molta
privacitat, gairebé totes les estances són exteriors i gaudeixen de vistes clares que li
aporten molta llum i permeten gaudir de les seves tres orientacions. Així mateix,
compta amb un petit balcó on treure el màxim profit a el bon clima valencià.
Un cop a l'interior, el rebedor dóna pas a la zona de dia, on s'ubica un espaiós salómenjador en el qual destaquen els finestrals de sòl a sostre, la sortida a l'exterior i
les estupendes panoràmiques. Aquesta part de el pis ofereix a més una cuina
completament equipada amb espai per a una petita taula i una pràctica galeria.
A la zona intermèdia de l'immoble hi ha un bonic bany complet.
Ja a la zona de nit, tenim un primer dormitori que comparteix el mateix balcó
corregut de la sala. Seguidament ve un altre dormitori, també amb una àmplia
finestra. Finalment, tenim el dormitori principal, amb bany privat amb banyera i un
bonic balcó on gaudir de el sol. Cal destacar que tots els dormitoris tenen armaris
encastats.
L'immoble disposa de fusteria de gran qualitat, terres de parquet, conductes,
calefacció per radiadors i bons acabats en general, pel que està a punt per entrar a
viure.
També disposa d'una plaça de garatge i un traster gran al mateix edifici.
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Garatge privat, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Safareig,
Traster, Vistes
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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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