
VENDIDO

REF. VAL30140

720.000 € Apartmento - Vendido
apartmento Quartos à venda em El Pla del Remei, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

4
Quartos  

3
wc  

245m²
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

Você gostaria de viver com vistas da melhor arquitetura
de Pla del Remei? Poderá desfrutá-lo em todas as
divisões desta casa chanfrada, espaçosa e
extraordinariamente luminosa, à venda no bairro mais
elegante da cidade de Valência.

Lucas Fox apresenta este amplo apartamento chanfrado que ocupa todo o sexto
andar de um edifício com apenas uma casa por andar, localizado em uma das mais
belas ruas residenciais da cidade de Valência.

Ao entrar, um generoso hall na parte central da casa acolhe-nos e dá-nos acesso aos
restantes quartos, virados para a rua ou para um amplo pátio. Até seis quartos têm
vista para a agradável e arborizada rua Cirilo Amorós, enquanto as áreas de serviço se
abrem para o pátio do bloco ensolarado com galeria.

A casa é exterior, muito luminosa e soalheira e destaca-se pela ventilação cruzada
graças às suas enormes janelas.

A geometria em leque da casa torna-a uma peça única e permite criar uma
distribuição prática e adaptá-la aos gostos e preferências do novo proprietário. Além
de ter uma grande superfície e ser exterior, os seus tectos altos ajudam a maximizar a
sensação de amplitude.

A acolhedora geometria da casa, a sua localização chanfrada, a amplitude dos
espaços, as suas inúmeras janelas amplas e a boa manutenção do edifício e do
apartamento em particular fazem desta moradia uma oportunidade única.

Contate Lucas Fox para visitar este apartamento, perfeito como uma primeira
residência familiar em uma localização extraordinária em Pla del Remei.

lucasfox.pt/go/val30140

Elevador, Tectos altos, Luz natural,
Edifício modernista, Vistas,
Perto de transporte público , Exterior,
Acesso habilitado para cadeira de rodas ,
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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	Você gostaria de viver com vistas da melhor arquitetura de Pla del Remei? Poderá desfrutá-lo em todas as divisões desta casa chanfrada, espaçosa e extraordinariamente luminosa, à venda no bairro mais elegante da cidade de Valência.

