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DESCRIPCIÓ

Excel·lent i lluminosa habitatge recentment reformada,
amb 3 dormitoris amplis, terrasseta i aparcament, en
venda al cèntric barri de Russafa.

Li presentem aquest habitatge reformada en un edifici en xamfrà al cèntric barri de
Russafa. El pis se situa en una planta alta i lluminosa en un ampli carrer amb una
excel·lent orientació.

S'accedeix a l'immoble des de la part central, a través d'un generós rebedor que
distribueix la superfície en dues zones.

A l'extrem de la façana se situa un ampli saló-menjador, molt lluminós i amb un
agradable espai exterior on poder gaudir de l'aire lliure prenent un refresc. La cuina
en office s'integra a la zona d'estar. Es tracta d'una estada oberta que rep abundant
llum natural. Completen aquesta zona un bany i una estada de grans dimensions
destinada a estudi o dormitori.

L'altra zona de l'habitatge s'orienta cap a la part més privada i reservada de l'edifici.
Inclou dos grans dormitoris i un bany complet de generosa grandària.

L'habitatge destaca per les seves grans armaris, tant en els dormitoris com en els
distribuïdors, per la qual cosa cada espai és aprofitat a l'màxim. El pis destaca a més
per la seva lluminositat i la bona distribució dels espais, oferint una atmosfera fresca
i mediterrània gràcies als excel·lents acabats amb tonalitats clares, colors neutres i
textures lleugeres.

La funcionalitat i el disseny són altres elements a destacar en aquesta bonica
habitatge, la qual gaudeix d'terrassa i aparcament al mateix edifici.

No es perdi l'oportunitat de visitar aquest habitatge de disseny i en perfectes
condicions, perfecta per a una família que busca comoditat en ple centre de la ciutat.

lucasfox.cat/go/val30272

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, 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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