
REF. VAL10374

1.000.000 € Penthouse - Te koop
4 Slaapkamer penthouse met 40m² terras te koop in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

4
Slaapkamers  

1
Badkamers  

166m²
Plattegrond  

40m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Exclusief penthouse met gewelfde plafonds en een
prachtig, ruim terras te koop in het hart van de stad, in
een prachtig Modernista-gebouw.

Dit prachtige penthouse om te renoveren bevindt zich in een van de beste straten
van Pla del Remei. Het bevindt zich in een van de mooiste en goed onderhouden
Modernista-gebouwen in de omgeving, daterend uit de jaren twintig.

Het pand vereist een volledige renovatie en biedt de mogelijkheid om een van de
meest exclusieve penthouses in de stad te worden, omdat het een groot terras en
aantrekkelijke historische kenmerken heeft, zoals de gewelfde plafonds van het
hoofdgedeelte van het huis. Het biedt ook een prachtig uitzicht op een belangrijke
straat.

Bij binnenkomst, aan de linkerkant vinden we de ruime woon-eetkamer met zeer
hoge en gewelfde plafonds en een groot raam naar de straat, in aanvulling op een
dakraam in het plafond. Vanuit deze kamer kunt u naar het grote terras van ongeveer
40 m² gaan. Vervolgens vinden we de keuken, de badkamer en 4 ruime kamers /
slaapkamers die allemaal erg licht zijn vanwege de hoogte van de vloer en de grote
patio-patio op het zuiden.

Deze woning zou ideaal zijn voor iedereen die in een exclusief en uniek penthouse wil
wonen, midden in het centrum van Pla del Remei, in het hart van de stad.

Opmerking: de eerste paar afbeeldingen tonen mogelijke renovatieresultaten.

lucasfox.co.nl/go/val10374

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details,
Modernistisch gebouw, Renovatie object,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer
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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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