
REF. VAL27720

495.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Quartos à venda em Ruzafa, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  Ruzafa »  46004

4
Quartos  

1
wc  

134m²
Plano

+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

Moradia T4 com traços modernistas na Ruzafa, perto da
Praça de Touros e da Câmara Municipal.

Esta casa, actualmente utilizada como escritório, preserva muitos pormenores dos
anos trinta do século passado, época da sua construção.

Entre os seus traços mais característicos encontram-se os pisos originais Nolla, em
diferentes desenhos, cores e tamanhos, bem como as molduras de época nos tectos
altos.

A entrada da propriedade oferece um hall de onde se distribuem os diferentes
cômodos. À direita encontramos os dois primeiros quartos voltados para a frente e
outro quarto voltado para o pátio de luz (todos os três com portas de época). O
corredor abre à esquerda do corredor, ao longo do qual se encontra uma casa de
banho, uma pequena despensa, outro quarto e, por último, a divisão mais luminosa
da casa: uma sala de estar com grandes janelas e tectos altos decorados.

O apartamento está em bom estado de conservação e é perfeito para quem pretende
desfrutar de uma casa de época perto da praça de touros e do centro da cidade.

Contacte-nos para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/val27720

Elevador, Tectos altos,
Pavimento em mosaico , Luz natural,
Características da época,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Ar condicionado,
A renovar
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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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