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REF. VAL6211

690 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 2 Sovrum med 60m² terrass till salu i Ciudad de las
Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023
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3
Badrum  

140m²
Planlösning  

60m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymlig, ljus duplex takvåning med vardagsrum på nedre
våningen och en unik master svit och terrass med 360º
utsikt över övervåningen.

Vi presenterar denna unika takvåning i ett bra bostadsområde som ligger i ett av de
mest kända områdena tillsammans med staden för konst och vetenskap. Takvåningen
har 360º utsikt, en praktisk layout och högkvalitativa material och finish.

Det sprids över 2 nivåer. De flesta rummen ligger på lägre nivå: vardagsrum och
sovrum. Från ingången kan du se vardagsrummet, matsalen och en stor balkong mot
staden för konst och vetenskap. Köket och tvättstugan öppnar sig mot den andra
fasaden, med en stor terrass med utsikt över byggnadens pool, lekplats och
trädgårdar. Ett sovrum och möjlighet att skapa ett annat rum komplett denna nivå
tillsammans med ett komplett badrum.

På övre våningen finns en stor sovrumsvit och terrassen med 360º utsikt.
Sovrumsviten består av ett sovrum, ett vackert omklädningsrum med flera fack och
ett komplett badrum med jacuzzi och ett härligt toalettbord. Terrassen, där du kan
njuta av panoramautsikt, är stor nog för att skapa ett utomhusområde som består av
ett barområde, chill-out och solarium.

Den moderna byggnaden har en parkeringsplats, trädgårdar, en lekplats, gym, bastu
och en pool.

Priset inkluderar en parkeringsplats i halvbyggnaden i samma byggnad, och det finns
också möjlighet att köpa en annan parkeringsplats och förråd.

lucasfox.se/go/val6211

Terrass, Portvakt, Gym, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel, 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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