
VERKOCHT
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1.550.000 € Appartement - Verkocht
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Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004
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4
Badkamers  

306m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Elegante accommodatie van 305 m² met houten vloeren
en hoge plafonds te koop in Valencia, in de buurt van
Colon Market.

Een uniek bezit van meer dan 300m² in een van de meest emblematische gebouwen
van Valencia . Een echt juweeltje voor veeleisende klanten met 7 balkons en 2 grote
glazen veranda's met uitzicht op de straat van Jorge Juan en Colón Market.

De woning is gelegen in een van de meest begeerde, statige en stijlvolle wijken van
Valencia. Het gebied biedt momenteel het allerbeste van geavanceerde diensten.
Hoogtepunten van de accommodatie zijn onder meer veel natuurlijk licht, hoge
plafonds met originele ornamenten, veel versierd met bladgoud en decoratieve
verven.

Het majestueuze gebouw gebouwd in 1920 voor de hoge klasse van Valencia is een
genot voor klanten die waarde hechten aan het unieke in een woning. De gevel, met
uitzicht op een hoek met decoratieve en decoratieve afwerking van grote
architectonische waarde maakt dit pand een luxe aankoop.

Er zijn eindeloze renovatiemogelijkheden met warme natuurlijke houten vloeren in
onberispelijke staat.

Ons team bij Lucas Fox zal u graag rondleiden in dit authentieke museum!

lucasfox.co.nl/go/val1541

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Renovatie object,
Open haard, Dienstingang, Bijkeuken,
Berging, 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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