
SÅLD

REF. VAL2792

590 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

4
Sovrum  

3
Badrum  

264m²
Planlösning  

8m²
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
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

5 stora fönster och 2 balkonger fyller de rymliga
huvudrummen i denna underbara soliga hörnfastighet
med ljus. Att renovera eller uppdatera till smak.

Fastighet används för tillfället som kontor. Med en oslagbar plats i stadens mest
exklusiva bostadsområde, ett idealiskt bostadsprojekt på cirka 264 m².

Från hallen går du in i vardagsrummet, upplyst av stora fönster med utsikt över den
eleganta lokala arkitekturen. Huvudytan i lägenheten har solljus hela dagen och har
även 2 stora balkonger, vilket gör dessa varma och ljusa rum.

Sovrum, badrum och områden inklusive förvaring ligger i den lugna änden av
fastigheten, och de får ljus från en innergård och uteplatsen.

Formen och ytan på fastigheten tillåter flera layoutalternativ, samt utmärkt design
och stora rum. Höjdpunkter i denna lägenhet inkluderar sin rymlighet, dess soliga
aspekt och dess unika läge: ett perfekt hem i stadens centrum.

lucasfox.se/go/val2792

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Utsikt, Uppvärmning, I behov av renovering ,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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