
REF. VAL34472

1.495.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Excelentes condições Quartos à venda em El Mercat, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  El Mercat »  46001
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3
wc  

233m²
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

Impressionante cobertura com terraço, com uma reforma
requintada e um programa prático e funcional à venda
em Valência.

Esta cobertura exclusiva e totalmente reformada está localizada no oitavo andar de
um edifício racionalista construído em 1940, perfeitamente preservado e com
elementos comuns muito bem conservados. É uma chácara de oito alturas com dois
vizinhos por andar e serviço de portaria.

A casa foi totalmente renovada com materiais de primeira qualidade, preservando e
recuperando elementos arquitectónicos de época, conferindo-lhe um carácter único
e intemporal. Os diferentes materiais e acabamentos nobres foram selecionados com
gosto requintado, resultando numa casa de muita qualidade e acolhedora.

Acedemos à casa pelo piso principal, através de um prático distribuidor, e nele
encontramos a zona nocturna. Distribui-se por três amplos quartos, muito luminosos
e soalheiros, com amplas janelas viradas para a fachada. Encontramos ainda neste
piso uma casa de banho completa e uma prática sala técnica ou zona de lavandaria. A
seguir acedemos ao impressionante quarto principal, muito alegre e soalheiro, com
um camarim bastante amplo e uma casa de banho privativa completa, com banheira
e duche. Todos os equipamentos, assim como os diferentes materiais, foram
primorosamente selecionados, criando um ambiente harmonioso e confortável.

Umas escadas confortáveis e práticas conduzem-nos ao primeiro andar, onde se
situa a área de estar. Assim que subimos, acedemos a uma impressionante sala de
jantar com tectos altos inclinados e vigas de madeira natural restauradas. Aberta a
esta zona encontra-se a cozinha, de dimensões generosas, com grande capacidade de
arrumação e todos os eletrodomésticos integrados.

Da zona da sala de jantar, através de enormes portas de correr, acede-se a um bonito
terraço, perfeitamente equipado e com vistas impressionantes sobre a cidade.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/val34472

Terraço, Elevador, Tectos altos, Luz natural,
Edifício modernista, Vistas, Vestiário,
Sistema domótico, Renovado,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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