REF. VAL31862

940.000 € Àtic - En venda - Preu rebaixat

Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Sant
Francesc
Espanya » València » València ciutat » Sant Francesc » 46004
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DESCRIPCIÓ

Àtic totalment reformat amb terrassa assolellada de 20
m² en venda en una finca amb servei de consergeria i
garatge al centre comercial obert del carrer Colom a
València.
En entrar a la vivenda, ens trobem amb un petit rebedor integrat a un espai obert
que connecta amb un gran saló-menjador amb accés directe a una terrassa
assolellada de 20 m². El saló presenta una combinació de diversos estils que la
confereix a l'habitatge la seva pròpia personalitat, amb bigues vistes en ciment.
Alhora, es respira un clima de pau i tranquil·litat amb una bonica vista a la vegetació
de la terrassa. Tot seguit, trobem una preciosa taula de menjador per a 8 comensals
ben connectada amb una pràctica cuina independent amb un disseny actual.
L'habitatge gira de forma circular en entorn de gran celobert, quedant totalment
diferenciada la zona de dia i nit.
Per accedir a la zona de nit passem per la biblioteca-despatx de l'habitatge que es
pot convertir en un tercer dormitori. A continuació, es disposa el dormitori principal
amb bany integrat, un gran armari i vistes clares al carrer. Finalment, es presenta un
altre dormitori molt lluminós al costat d´un bany complet i la zona tècnica de
bugaderia a la qual també s´accedeix des de la cuina.
L'habitatge destaca per la lluminositat, ventilació creuada, servei de conserge i
garatge per a cotxe mitjà en un edifici proper.
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Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Biblioteca,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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