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ÖVERBLICK

Lyx och elegans i denna 210 m² byggnad på sjunde
våningen med utsikt över en av de bästa gatorna i
Valencia.

Vi presenterar denna exklusiva lägenhet med ljusa rum med en stor balkong - terrass,
4 sovrum och eleganta vardagsrum i en unik byggnad intill Plaza de los Pinazos.
Fastigheten har 2 ingångar: en huvudsaklig, som ger tillgång till lobbyn och en
sekundär, med direkt tillgång till köket.

Från huvudentrén kommer vi in i hallen som leder till det rymliga vardagsrummet och
sovrummet, båda rummen som leder ut till en lång terrass med utsikt mot Colón. I
den andra änden av lägenheten finns 3 sovrum, 2 med studieområden och ett tredje
rum för gäster.

Alla rum är ljusa på grund av längden på fasaden och de 3 uteplatserna, med mycket
ljus som kommer in i fastigheten tack vare sitt läge på sjunde våningen. Fastigheten
sticker ut för sin mysiga atmosfär tack vare interiören i kolonistilen och de eleganta
ytorna och materialen som används.

lucasfox.se/go/val4317

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Utsikt,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, 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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