
VERKOCHT

REF. VAL12735

325.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Gran Vía, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46005

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

93m²
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

Licht en ruim gloednieuw appartement met meerdere
balkons, gelegen in een van de beste wijken van Valencia.

Dit appartement ligt in de buurt van de Gran Vía op de vijfde verdieping van een
perfect onderhouden gebouw met een lift. Het pand is volledig gerenoveerd en
gloednieuw. De renovatie is uitgevoerd met materialen van topkwaliteit met behoud
van een aantal originele kenmerken die een speciale charme toevoegen, zoals de
oorspronkelijke vorm van de ramen.

Bij binnenkomst in het appartement vinden we een zeer brede hal die een groot
gevoel van ruimte biedt. Aan de rechterkant is er een slaapkamer met een
ingebouwde kledingkast en een klein balkon aan de straatkant. Naast de deur is de
slaapkamer, met een kledingkast van muur tot muur en toegang tot een balkon. De
derde slaapkamer, kleiner en gericht op de patio, bevindt zich aan de linkerkant van
de hal.

De 2 badkamers, een aan elk uiteinde van het pand, hebben grote douches met
glazen wanden, toiletten van topmerken, grote wasbakken met ruim aanrecht en
comfortabele en functionele laden.

Een grote witte schuifdeur maakt plaats voor een woonkamer met een open keuken,
voorzien van alle speciale functies, een afzuigkap, apparatuur en een groot wit
marmeren aanrecht dat tegelijkertijd zeer functioneel en elegant is. Deze kamer is
gericht op het zuidoosten en heeft 2 grote ramen naar het terrasblok, die de ruimte
met natuurlijk licht overstroomt.

Dit appartement geniet veel van ruimte en licht dankzij de witte muren, de ruime
kamers en de grote ramen en balkons. Het is voorzien van airconditioning en
verwarming en heeft nieuwe sanitaire en elektrische installaties.

Deze woning zou ideaal zijn als eerste woning en als investering, omdat het een hoog
rendement zou kunnen bieden vanwege de ligging in het hart van de stad.

lucasfox.co.nl/go/val12735

Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon,
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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