REF. VAL36867

295.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Palacio de Congresos
Espanya » València » València ciutat » Palacio de Congresos » 46015
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DESCRIPCIÓ

Pis semiàtic de 98 m² amb terrassa, vistes clares i tots els
serveis d´un complex residencial en venda a València.
Lucas Fox presenta aquest pis de 99 m² de dos dormitoris a la sisena planta d´un
edifici d´un total de nou plantes.
L´habitatge és exterior i disposa d´una gran terrassa d´ús privat que gaudeix de
magnífiques vistes clares. És un pis lluminós i tranquil, amb bona ventilació, en un
entorn ideal.
El pis consta d´un saló-menjador, una cuina independent amb safareig, un dormitori
doble i un dormitori principal amb bany privat, tots dos amb armaris encastats. Entre
les seves característiques, podem destacar la porta blindada, aire condicionat
fred/calor, aïllament tèrmic-acústic, doble vidre i gas ciutat. Es presenta llest per
entrar-hi a viure.
Hi ha la possibilitat d'adquirir una àmplia plaça de garatge al mateix edifici per
20.000 euros addicionals.
Està ubicat en una comunitat amb tots els serveis com piscina, vestuaris, gimnàs,
jardí, parc infantil, sala de reunions, dues pistes de pàdel i conserge les 24 hores. La
urbanització està dotada de sistemes de seguretat amb càmeres de vídeo al zaguán
ia l'entrada de garatge, amb accessos independents per al trànsit de vianants i rodat.
Hi ha dos ascensors a cota zero i serveis preparats per a persones amb mobilitat
reduïda (inclosa la piscina).
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Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Servei de consergeria, Gimnàs,
Pista de pàdel, Llum natural,
Terrassa comunitària, Zona chill-out,
Seguretat, Safareig, Parc infantil, Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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