
SÅLD

REF. VAL6534

595 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 5 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

5
Sovrum  

2
Badrum  

261m²
Byggyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Solig rymlig fastighet i en unik modern byggnad med ett
stort vardagsrum - matsal, 5 sovrum, 2 badrum och
möjlighet att köpa parkeringsplatser i stadens mest
exklusiva område.

Denna fastighet har ett utmärkt läge och en generös yta samt en bekväm layout och
rikligt med naturligt ljus. Den rymmer fjärde våningen i en byggnad med bara en
bostad per våning, vilket ger ljus och rymlighet.

Det finns 2 ingångar: en serviceport och huvudentrén. Från huvudentrén går du in i
dagområdet, bestående av olika områden i ett enda utrymme med 2 mycket
attraktiva balkonger. Köket, med egen ingång, ligger intill dessa rum och har
tillräckligt med utrymme för att innehålla en matplats.

Nattområdet består av 5 sovrum och 2 kompletta badrum. Alla är dubbla och får ljus
från olika uteplatser.

Lägenheten är i gott skick och tack vare den stora layouten kan denna soliga
egendom bli ett underbart, personligt hem med bara en liten uppdatering.

Mängden naturligt ljus som badar den här egenskapen är verkligen anmärkningsvärt
tack vare de 2 stora glaserade områdena på fasaden, de 2 mellanliggande
uteplatsarna och den stora kvarterens uteplats.

En annan viktig punkt är att köparen ska ha möjlighet att förvärva upp till 3
parkeringsplatser i samma byggnad för en extra avgift, en lyx på grund av de
begränsade parkeringsmöjligheterna i Pla del Remei.

lucasfox.se/go/val6534

Hiss, , Naturligt ljus, Parkett,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel
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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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