
VERKOCHT

REF. LFV1135

1.846.000 € Appartement - Verkocht
Property for sale situated in a new building in the heart of Valencia's Eixample
district, with fantastic views
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

211m²
Plattegrond

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Квартира с 3 спальнями в Валенсии в
престижном жилом районе Эль Пда дель
Ремей
Deze fantastische accommodatie is strategisch gelegen in het hart van Valencia,
tussen de Alameda en de Pla del Remei in een van de meest gewilde gebieden van de
stad.

Het appartement ligt op een hoek (tussen de Alameda en de Plaza de América) en
biedt de hele ochtend veel licht. Het biedt een fantastisch uitzicht over de stad, de
Puente de las Flores en de "Ciudad de las Artes y las Ciencias".

Het gebouw is ingericht door de gerenommeerde binnenhuisarchitect Vicente
Navarro en beschikt over uiterst hoogwaardige afwerkingen, waaronder de
spectaculaire hal, een geweldig hotel waardig.

Massieve betonnen platen tussen de verdiepingen zorgen voor grote, luchtige
woonruimten zonder pilaren en de plafonds zijn hoger dan normaal voor een modern
gebouw.

Het pand is extreem stil vanwege de dikke muren, geluidsisolatie en viervoudige
beglazing. Het beschikt over vele indrukwekkende kenmerken, zoals vloerverwarming,
gezoneerde airconditioning, Carrara-marmer, Finse eikenhouten parketvloer, een
SieMatic-keuken en een domotica-systeem.

Er is een onafhankelijk alarmsysteem evenals 24-uurs beveiliging,
bewakingscamera's en paniekknoppen in de gemeenschappelijke ruimtes.

lucasfox.co.nl/go/lfv1135

Conciërge service, Lift, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Uitzicht, Nieuwbouw,
Domotica systeem, Beveiliging,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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