REF. VAL36201

625.000 € Àtic - En venda - Preu rebaixat

Àtic en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 37m² terrassa en venda a Sant
Francesc
Espanya » València » València ciutat » Sant Francesc » 46002
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PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Un encantador àtic de 2 habitacions dobles situat al cor
de València, a la Plaça de l'Ajuntament amb servei de
consergeria i una gran terrassa.
Si busqueu una propietat amb vistes espectaculars a València, en una ubicació única
i de prestigi, no aneu més lluny. Aquest àtic ha estat totalment reformat amb un alt
nivell a la setena planta amb ascensor, servei de consergeria i una terrassa de
dimensions impressionants més jacuzzi.
La propietat té molt d'encant i una planta oberta que flueix fàcilment amb un ús al
màxim potencial. Té una superfície construïda, inclosa la terrassa de 150 m2.
La cuina totalment equipada amb una lluminosa sala d'estar, menjador, una llar de
foc en perfecte estat de funcionament, s'obre a una terrassa de grans dimensions
amb jacuzzi en una coberta de teca, ofereix una total privacitat perquè gaudeixis dels
teus amics i familiars.
La propietat flueix per tot arreu amb terres laminats que li donen elegància i estil. A
més, consta de 2 banys amb dutxa totalment equipats, 2 habitacions dobles amb
armaris encastats. El dormitori principal ofereix un bany amb dutxa i accés directe a
la gran terrassa.
A més, la propietat està equipada amb grans finestrals al sostre, terrassa
comunitària amb vistes directament a la plaça de l'Ajuntament i traster de 2 m².
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lucasfox.cat/go/val36201
Terrassa, Jacuzzi, Servei de consergeria,
Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Terrassa comunitària, Edifici modernista,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Aire condicionat
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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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