
VENDIDO

REF. VAL25357

1.320.000 € Penthouse - Vendido
Penthouse Excelentes condições Quartos with 25m² terraço à venda em El Pla del
Remei
Spain »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

4
Quartos  

3
wc  

188m²
Plano  

25m²
Terraço

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Cobertura requintada, com caráter, estilo, design,
personalidade, arquitetura de nível, no mais puro
Eixample valenciano.

Situado num dos edifícios modernistas mais representativos do modernismo
valenciano do início do século XX, a apenas 50 metros do mercado de Colón.

Cobertura totalmente renovada voltada para o leste para desfrutar da brisa
mediterrânea enquanto toma uma taça de vinho no terraço generoso e ensolarado e
contempla as 2 torres imponentes da Basílica de San Vicente Ferrer coroadas por
suas torres delgadas e abertas.

A casa tem uma geometria chanfrada com mais de 25 metros de fachada e pequeno
corredor que permite desfrutar de muita luz natural, as vistas para um amplo pátio
de blocos arborizados completam o resto.

Há detalhes no projeto como o teto da cozinha que manteve o gesso e a viga
originais, qualidades como o piso radiante, o piso de madeira natural e a qualidade
da carpintaria. A casa tem em algumas áreas um ou dois degraus de acesso aos
quartos.

lucasfox.pt/go/val25357

Terraço, Serviço de porteria, Elevador,
Tectos altos, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Edifício modernista, Vistas, Varanda,
Renovado, Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Elevador de serviço, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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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