
VERKOCHT

REF. VAL15241

820.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in La Xerea, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  La Xerea »  46003

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

226m²
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 appartement met historische kenmerken te koop in
een modernistisch gebouw in het historische centrum van
Valencia.

Dit elegante gerenoveerde pand in het hart van Valencia heeft de architectonische
kenmerken van de statige huizen van de twintigste eeuw behouden. De zorgvuldige
restauratie van de hoge plafonds, de decoratieve details in de pleister en het
interieur timmerwerk, samen met een prachtige renovatie, maken dit een prachtig en
zeer mooi pand. Het bevindt zich in een modernistisch gebouw dat in perfecte staat
is en over historische elementen beschikt, evenals een conciërgedienst, een lift en
rolstoeltoegankelijk.

Na het betreden van een grote hal verwelkomt een elegante lobby ons. Dit maakt
plaats voor een lichte en zonnige woonkamer, dankzij de zuidelijke oriëntatie van het
pand. Deze kamer biedt een prachtig uitzicht op het park Alfonso el Magnánimo.
Vervolgens gaan we verder naar een grote slaapkamer met een eigen badkamer en
een kleedkamer. De hal leidt ook naar een kantoor en een gang naar de uitgeruste
keuken, een badkamer en 3 tweepersoonsslaapkamers, waarvan er 2 uitzicht bieden
op prachtige monumenten van de stad, zoals het Bancaja Cultureel Centrum.

Het appartement is voorzien van verwarming om uw comfort op elk moment van het
jaar te garanderen. Er is ook de mogelijkheid om een parkeerplaats te kopen in de
straat naast het pand (niet inbegrepen in de prijs).

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om dit appartement in een van de
meest exclusieve delen van Valencia te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/val15241

Conciërge service, Lift,
Monumentale details, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Gerenoveerd, Exterior, Dienstingang,
Bijkeuken, Berging
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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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