
SÅLD

REF. VAL4776

355 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

2
Sovrum  

2
Badrum  

101m²
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
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ÖVERBLICK

Ljus, renoverad lägenhet till salu i Modernista byggnad i
Pla del Remei med 2 sovrum, 2 badrum och ett stort
vardagsrum med högt i tak och högkvalitativa trägolv och
snickeri.

Vi presenterar denna 116 m² stora lägenhet på tredje våningen i en helt restaurerad
modernistiska byggnad med arkitektoniska detaljer och balkonger som går tillbaka
till början av 1900-talet.

Designen är modern, varm och välkomnande tack vare materialval, trägolv och rikligt
naturligt ljus. Från ingången hittar vi ett särskilt rymligt, öppet vardagsrum. Bredvid
vardagsrummet och intill matsalen finns köket med trämöbler som blandar sig med
golvet över resten av fastigheten.

Sedan följer vi ett sovrum med ett stort förråd och ett badrum som tar emot ljus från
en innergård. Nästa är en sovrumsvit med mycket natteljus och stora fönster, rymliga
garderober och ett komplett badrum med dubbla handfat och badkar.

De släta väggarna och de raka linjerna i designen ger en flytande och rymlig känsla till
de olika rummen. Denna funktion, tillsammans med platsen, gör den här lägenheten
ett utmärkt alternativ för någon som vill bo i det främsta bostadsområdet Valencia
City.

lucasfox.se/go/val4776

Hiss, Naturligt ljus, , Utsikt, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel, 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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