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Prachtig pand van 235 m² te renoveren te koop in het hart
van Pla del Remei met een garage inclusief parkeerplaats.
Dit appartement ligt in een van de beste en meest elegante straten van Pla del
Remei, in een gebouw in rationalistische stijl.
Het is een zeer licht en vrolijk huis, gelegen op een hoge verdieping, met vier ramen
met uitzicht op de straat in zuidoostelijke richting. Het heeft nog steeds
aantrekkelijke historische kenmerken, zoals hoge plafonds met lijstwerk en houtwerk
aan de binnenzijde.
Momenteel heeft het een woon-eetkamer, een keuken met toegang tot de galerij, 6
slaapkamers, een studeerkamer, 3 badkamers en een wasruimte. Zowel de
slaapkamers als de studeerkamer zijn zeer ruim.
Het appartement vereist een update en biedt een groot renovatiepotentieel. Het
heeft ook een onbelemmerd uitzicht op de straat, omdat het uitkijkt op een hoek, en
drie van de slaapkamers zijn gericht op een lichte en ruime blokpatio.
Bovendien heeft het appartement verwarming via radiatoren en airconditioning in
sommige kamers. Alle buitenramen zijn veranderd en hebben dubbele beglazing en
gemotoriseerde jaloezieën. Een optionele parkeerplaats is beschikbaar in een
nabijgelegen gebouw, niet inbegrepen in de prijs.
Een fantastische kans voor gezinnen die in een van de meest exclusieve buurten van
Valencia willen wonen.
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Lift, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Service lift, Verwarming
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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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