
REF. VAL2050

315 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46003

3
Sovrum  

2
Badrum  

91m²
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

Lyxig lägenhet belägen inom gångavstånd från Valencia
stadshus, tågstationen och postkontoret.

I ett av de mest centrala områdena i Valencia, belägen på en gågata, i ett område som
kallas en av stadens huvudgator, hittade vi den här härliga lägenheten, där de har
tagit hand om varje detalj för bekvämligheten hos ägaren. I en totalrenoverad
byggnad hittar vi en helt renoverad entré, som ger tillgång till en exklusiv byggnad,
bara 100 meter från stadshuset.

En säkerhetsdörr ger tillgång till en lägenhet som utmärker sig för sin kvalitet och
värme, med funktioner som trägolv, högkvalitativt snickeri som ljudisolerar
lägenheten från buller från gångtrafik på gatan i vardagsrummet och sovrummet
(vilket har eget badrum), och ger ljuset på gatan. En kort hall ger tillgång till de andra
2 sovrummen, båda med inbyggda garderober och vitlackat träverk. Ett badrum med
hydromassage badkar och toalett serverar båda sovrummen. Slutligen kommer vi till
ett funktionellt, modernt kök inrett i ljusa färger.

Om du vill bo i centrum av Valencia nära alla bekvämligheter i en fastighet med
kvalitet, är denna lägenhet för dig.

lucasfox.se/go/val2050

Hiss, Naturligt ljus, Parkett,
Gemensam terrass, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Interiör, Larm,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Rullstolar, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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.

REF. VAL2050

315 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46003

3
Sovrum  

2
Badrum  

91m²
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

	Lyxig lägenhet belägen inom gångavstånd från Valencia stadshus, tågstationen och postkontoret.

