
VERKOCHT

REF. VAL11889

1.250.000 € Penthouse - Verkocht
6 Slaapkamer Penthouse te koop in Sant Francesc, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46004

6
Slaapkamers  

3
Badkamers  

248m²
Woonoppervlakte
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OMSCHRIJVING

Zeer licht en ruim duplex penthouse te koop met een
eigen terras in de meest gewilde wijk van Valencia. Het
omvat een parkeerplaats in hetzelfde gebouw.

Dit exclusieve penthouse is gevestigd in een gebouw met conciërgediensten op het
meest strategische en meest begeerde punt van Valencia, op het gebied van winkels
en diensten en op een steenworp afstand van de rivier de Turia, de perfecte plek om
te wandelen en te sporten.

Het is een zonnig duplex penthouse met een balkon van 30 m² en 10 ramen die veel
daglicht binnenlaten en een prachtig gevoel van vrede en welzijn creëren.

Het heeft momenteel 6 slaapkamers en 3 badkamers, maar vereist een volledige
renovatie en de standaardindeling van het appartement maakt een praktische en
comfortabele distributie mogelijk die kan worden aangepast aan alle soorten
behoeften. Het heeft ook een studio met een eigen terras van 20 m² dat direct
toegankelijk is vanuit de woonkamer.

Er zijn plannen voor een renovatie-voorstel voor een huidige en een designwoning
beschikbaar. Met deze renovatie krijgt u een ruime woonkamer met toegang tot de
studeerkamer en het terras, een grote keuken met een slaapkamer en badkamer, en
de mogelijkheid om 3 of 4 slaapkamers te hebben. Daarnaast is de prijs inclusief een
parkeerplaats in hetzelfde gebouw.

Het is een exclusief appartement op een zeer aantrekkelijke locatie en is ideaal voor
wie op zoek is naar een ruim appartement dat kan worden gepersonaliseerd en
opnieuw ingericht.

lucasfox.co.nl/go/val11889

Terras, Conciërge service, Lift,
Parkeerplaats, Balkon, Renovatie object,
Uitzicht
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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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