
VERKOCHT

REF. VAL1440

397.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Carmen, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Carmen »  46001

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

111m²
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

Spectaculair gerenoveerd appartement in de wijk El
Carmen van Valencia in een volledig gerestaureerd
historisch gebouw.

Dit prachtige appartement in Valencia combineert de elegantie van een klassiek
gebouw met hoge plafonds, Maccabische marmeren vloeren, bakstenen muren, met
de moderniteit van de renovatie, waar ruimtes zoals de woonkamer, eetkamer en
keuken zijn geïntegreerd zonder de privacy te verliezen.

De suite bestaat uit een slaapkamer, een originele kleedkamer en een ruime
badkamer waar de originele bouwmaterialen worden onderhouden en een gevoel van
privacy in elke kamer aanwezig is. Het pand biedt momenteel 1 slaapkamer, maar het
zou eenvoudig zijn om een tweede slaapkamer te maken.

De accommodatie kijkt uit over 2 straten en biedt overdag veel natuurlijk licht,
gecombineerd met goed geplande ingebouwde verlichting in de vloer en het plafond
die zorgen voor een comfortabele sfeer 's nachts.

Gelegen in het historische centrum kunnen inwoners hier genieten van de levendige
buurt, maar niet gehinderd worden door lawaai dankzij het hoogwaardige
timmerwerk in de woonkamer en de geluidsisolerende materialen die de slaapkamer
beschermen.

lucasfox.co.nl/go/val1440

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Marmeren vloeren,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
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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