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ÖVERBLICK

Lägenhet med 3 sovrum i Välsa i återförsäljare

This fabulous property is strategically situated in the heart of Valencia, between the
Alameda and the Pla del Remei in one of the most highly sought-after areas of the
city.

The apartment is situated on a corner (between the Alameda and Plaza de América),
providing abundant light throughout the morning. It boasts fantastic views over the
city, the Puente de las Flores and the "Ciudad de las Artes y las Ciencias".

The building has been decorated by the renowned interior designer Vicente Navarro
and boasts extremely high quality finishes, including the spectacular entrance hall,
worthy of a great hotel.

Massive concrete slabs between the floors provide large, airy living spaces without
pillars, and the ceilings are higher than normal for a modern building.

 

The property is extremely quiet due to the thick walls, sound proofing and quadruple
glazing. It boasts many impressive features such as underfloor heating, zoned air
conditioning, Carrara marble, Finnish oak wood parquet flooring, a SieMatic kitchen
and a domotics system.

There is an independent alarm system as well as 24 hour security, surveillance
cameras and panic buttons in the communal areas.

lucasfox.se/go/lfv1135

Portvakt, Hiss, Parkering, , Utsikt, Säkerhet,
Nybyggd, Luftkonditionering,
Domotiskt system
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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