
VENDIDO

REF. VAL26099

695.000 € Penthouse - Vendido
penthouse Quartos with 140m² terraço à venda em Palacio de Congresos, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Palacio de Congresos »  46015

3
Quartos  

2
wc  

164m²
Plano  

140m²
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 de 164 m² rodeada por um terraço de 140 m²
com uma vista maravilhosa e um jardim comum com
piscina.

Privacidade, um grande terraço e muita luz natural são os destaques desta cobertura.

Entramos na casa por um corredor do piso principal, de onde nos dirigimos para a
luminosa sala de jantar. Do lado direito, encontramos a cozinha independente e
totalmente equipada. À esquerda, a zona nocturna apresenta-se com o quarto
principal com casa de banho e mais 2 grandes quartos (dos quais 3 podem ser
obtidos) e uma casa de banho completa.

A cobertura possui um terraço envolvente magnífico de 140 m², que pode ser
acessado de todos os quartos e áreas de estar.

A casa está equipada com ar condicionado, aquecimento e grandes janelas que
proporcionam muita luz natural durante todo o dia. O preço inclui um lugar de
garagem e uma arrecadação no mesmo edifício.

Esta propriedade é um privilégio, o exterior é a nota dominante em toda a casa visto
que o amplo terraço a envolve por completo.

Sem dúvida, poucos são os imóveis na cidade com essa característica excepcional.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/val26099

Terraço, Piscina, Jardim,
Serviço de porteria, Elevador, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Segurança,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, 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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