
SÅLD

REF. VAL3255

750 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum med 17m² terrass till salu i Ciudad de las
Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

4
Sovrum  

2
Badrum  

196m²
Planlösning  

17m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Solig fastighet med 4 sovrum till salu bredvid Turia
Gardens och City of Sciences.

Beläget i ett av de nya områdena i Valencia, hittar vi denna ljusa lägenhet med utsikt
till salu. Fastighetens höjdpunkt är den totala renoveringen den har genomgått vilket
ger den en speciell värme och elegans.

Ingången till fastigheten är klädd med smidig travertinmarmor och erbjuder tillgång
till ett stort vardagsrum - matsal med utsikt över södra staden. Från vardagsrummet
kan vi komma åt en trevlig terrass på 17 m², perfekt för att njuta av de trevliga
temperaturerna i staden Valencia. Återvända till hallen hittar vi ett komplett
gästbadrum, ett fantastiskt fullt utrustat kök med tillgång till ett verktygsområde
med en tvättmaskin. Bredvid köket finns ett rum med garderober som skulle vara
perfekt som lekplats, kontor eller strykbräda.

Vi vänder oss nu till sovområdet där vi hittar en rymlig sovrumssvit med ett
omklädningsrum på 12 m² och ett utsökt badrum med stor uppmärksamhet på
detaljer. 2 dubbelrum med garderober, ett av dem har en fantastisk balkong med
utsikt över Valencia hamn, kompletterar detta verkligt spektakulära hem.

Dessutom finns det en rymlig och bekväm garage med plats för en motorcykel och en
bil och ett förråd i källaren.

lucasfox.se/go/val3255

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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