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DESCRIÇÃO

Apartamento em excelente estado, recentemente
reformado, para venda em uma localização central e com
um design e acabamentos únicos.

Este fantástico apartamento novo foi recentemente renovado por um renomado
arquiteto da comunidade valenciana. Assim, todos os detalhes da reforma, como
acabamentos, espaços e qualidades, foram atendidos ao máximo.

Estamos diante de um design moderno e atualizado de um espaço confortável no
centro de Valência. Está localizado em frente ao Palácio da Generalitat, uma área
tranquila com orientação oeste, acima da vista dos vizinhos e também oferece
abundante luz natural que entra pelas três grandes janelas.

Um conjunto de vidro foi projetado especificamente dentro da casa para tirar o
máximo proveito da luz, natural e artificial, direta e indiretamente, a fim de oferecer
um espaço acolhedor e prático que faz você se sentir em uma casa de nível superior
No centro histórico.

A casa é acessada por um pequeno salão inferior, diretamente conectado ao espaço
principal, uma sala-cozinha com pé direito alto e molduras.

A partir daqui, você pode acessar o segundo quarto de serviço, totalmente
envidraçado, com a opção de escurecê-lo para oferecer um serviço dinâmico,
modificando a entrada de luz extra através do pátio de luzes. A partir daqui, você
também pode acessar o banheiro completo da casa.

Então vamos para o quarto principal, com banheiro privativo e roupeiros com amplo
espaço para a cama.

É um apartamento único, uma pequena jóia no centro histórico de Valência. Além
disso, foi projetado de uma maneira única e pessoal que se adapta ao novo
comprador para desfrutar de uma casa incomparável.

lucasfox.pt/go/val22257

Elevador, Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Terraço comunitário, Edifício modernista,
Vistas, Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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