
SÅLD

REF. VAL1440

397 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i El Carmen, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Carmen »  46001

2
Sovrum  

1
Badrum  

111m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulär renoverad lägenhet i Valencias stadsdel El
Carmen i en helrenoverad historisk byggnad.

Denna vackra lägenhet i Valencia kombinerar elegansen i en klassisk byggnad med
högt i tak, maccabean marmorgolv, utsatta tegelväggar med moderniteten i
renoveringen, där utrymmen som vardagsrum, matsal och kök integreras utan att
förlora integriteten.

Sviten består av ett sovrum, ett originellt omklädningsrum och ett rymligt badrum där
de ursprungliga byggnadsmaterialen bibehålls och en känsla av integritet finns i alla
rum. Fastigheten erbjuder för närvarande 1 sovrum men det skulle vara enkelt att
skapa ett andra sovrum.

Med utsikt över 2 gator har fastigheten massor av naturligt ljus under dagen, i
kombination med väl planerad inbyggd belysning i golv och tak som skapar en
bekväm atmosfär på natten.

Beläget i den historiska stadskärnan kan invånarna här njuta av det livliga
grannskapet men inte störas av buller tack vare den högkvalitativa snickeri i
vardagsrummet och ljudisoleringsmaterial som skyddar sovrummet.

lucasfox.se/go/val1440

Hiss, Naturligt ljus, Mosaikgolv,
Marmorgolv, Renoverad, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör
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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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