
RESERVADO

REF. VAL35942

590.000 € Apartmento - Venda - Reservado
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em El Pla del Remei, Valencia
Spain »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

3
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2
wc  

119m²
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

Apartamento de 119 m², com uma nova reforma moderna
à venda em um enclave privilegiado do elegante bairro de
Pla del Remei.

Esta casa de 119 m² está localizada no último andar de um edifício de época
construído na década de 40, com elementos comuns bem conservados. Está
localizado em uma rua tranquila no bairro exclusivo de Pla del Remei, muito perto do
conhecido Mercado de Colón e ao lado dos maravilhosos Jardines del Rio Turia, uma
das maiores áreas verdes da cidade.

A casa foi totalmente renovada, com um design prático e funcional e com materiais
de primeira qualidade.

Ao entrar, entramos directamente na sala de estar-jantar, de planta rectangular e de
grandes dimensões, com duas grandes janelas viradas para a fachada. A partir daqui,
podemos contemplar as maravilhosas vistas desafogadas das áreas arborizadas dos
Jardines del Turia. A cozinha é aberta para a sala, com uma grande ilha central e
grandes armários em preto fosco. Tem uma grande bancada para zona de trabalho e
eletrodomésticos integrados topo de gama. A área diurna é tremendamente alegre e
soalheira, tanto pela altura do piso da casa, como pelas suas enormes janelas e pela
sua boa orientação a sudeste.

A área noturna é dividida em um espaçoso quarto principal, com guarda-roupa e
banheiro privativo. Também encontramos um quarto de casal e um quarto de
solteiro, ambos com guarda-roupas embutidos. Uma segunda casa de banho com
duche serve esta área.

A casa manteve os tectos altos originais e tem pavimento em parquet, aquecimento
por radiadores, ar condicionado quente/frio por condutas e carpintaria exterior com
vidros duplos e isolamento térmico e acústico.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/val35942

Elevador, Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Edificio da época, Características da época,
Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, 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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