
SÅLD

REF. VAL1853

675 000 € Takvåning - Såld
Excellent Takvåning med 3 Sovrum med 40m² terrass till salu i Ciudad de las
Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Sovrum  

2
Badrum  

160m²
Planlösning  

40m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad modern 3-rumsfastighet med lyxiga finish.

Penthouse med dubbelsidig design med lyxiga finish och en varm och välkomnande
atmosfär i Valencia City .

På bottenvåningen hittar vi vardagsrummet som är mycket rymligt och ljust tack vare
stora fönster med termisk och akustisk isolering. Vardagsrummet har tillgång till den
första terrassen med utsikt.

Köket är bekvämt anslutet till vardagsrummet tack vare de breda glas- och
veddörrarna. Det är möjligt att hålla den separat eller öppna den och ansluta till
vardagsrummet. Köksinredningen är modern och har inbyggda avancerade apparater.
Inredningen i huset är skräddarsydd exklusivt för denna fastighet.

Denna fantastiska duplex takvåning har 3 sovrum och en mycket bekväm layout: 2
sovrum och ett badrum ligger på bottenvåningen.
Den övre våningen är separat från resten av lägenheten och inkluderar sovrummet
med omklädningsrum och kontorsområde och ett komplett badrum. Från sovrummet
finns tillgång till en stor terrass på 37 m² med utsikt över staden för konst och
vetenskap.

Lägenheten ligger i ett av de bästa bostadsområdena med pool, trädgård och
lekplats. I fastighetens pris ingår en parkeringsplats i garaget.

Kort sagt, ett lyxigt hem för kräsna kunder, i ett av de mest populära områdena i
Valencia.

lucasfox.se/go/val1853

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Brunn, Balkong
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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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