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Pris vid förfrågan Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 25m² terrass till salu i El Pla del Remei
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ÖVERBLICK

Ljus takvåning av 250 m² lofttyp med en 25 m² stor
terrass med de bästa kvaliteterna och finishen, designad
för komfort, till salu i centrala Valencias huvudstad.

Lucas Fox presenterar denna otroliga takvåning i 2 plan, med en yta på 250 m² och en
25 m² terrass.

Lägenheten är fördelad på två plan. På övervåningen finner vi dagdelen med en
genomskinlig och modern design i form av ett loft. Således presenterar den
vardagsrummet, matsalen och köket i ett enda rymligt och modernt utrymme som
kommunicerar med terrassen, som har de tekniska framstegen för att du ska kunna
njuta av den hela året.

På nedre våningen finns tre sovrum med tre kompletta badrum. Här har rummen
byggts med högkvalitativa ytskikt och med utrustning, toaletter och kranar i
högklassiga modeller.

Huset är utrustat med installationer och luftkonditioneringssystem för att uppnå
maximal energieffektivitet. Vi har även en parkeringsplats i samma byggnad.

Huset har en modern design, med högkvalitativa material och faciliteter utformade
för att uppnå maximal komfort. Alla dessa egenskaper, tillsammans med det
fantastiska läget i centrum, gör denna takvåning till en av de mest unika bostäderna
intill Colón.

lucasfox.se/go/val2311

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Dubbla fönster,
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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