
VERKOCHT

REF. VAL15626

695.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in El Mercat, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Mercat »  46001

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

178m²
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

Gerenoveerd pand met een eigentijdse stijl, met 4
slaapkamers en 8 balkons en uitkijkpunten met uitzicht
op belangrijke monumenten.

Dit appartement ligt in de wijk Mercat, in een gerenoveerd negentiende-eeuws
gebouw met uitzicht op monumenten en karakteristieke plekken in de stad.

Het pand is gerenoveerd met een eigentijdse stijl en combineert op artistieke wijze
de karakteristieke elementen van het oorspronkelijke gebouw uit het midden van de
negentiende eeuw, zoals de ijzeren pilaren, de uitkijkpunten en het buitenschrijnwerk
en andere decoratieve details, passend bij de wijk waarin het zich bevindt. bevindt
zich.

Het appartement heeft een goede lay-out die de dag- en nachtzones duidelijk
onderscheidt, hoewel de verplaatsbare panelen van de slaapkamers een open
communicatie van de ruimtes toelaten. De woonkamer, met open keuken, is een
comfortabele ontmoetingsplek met veel natuurlijk licht en een prachtig uitzicht op de
Plaza de la Reina en Santa Catalina. In het slaapgedeelte delen de 3 slaapkamers een
ruime badkamer, terwijl de hoofdslaapkamer een eigen badkamer heeft.

De meeste kamers liggen aan de buitenzijde, met in totaal 8 balkons en
uitzichtpunten, waardoor veel natuurlijk licht alle ruimtes binnen kan komen. De
enige kamer die niet buiten is, is de grote slaapkamer, die is weggestopt in de rustige
binnenkant van het huis.

Een onverslaanbare mogelijkheid voor mensen op zoek naar een modern huis op de
ideale locatie om van de stad te genieten.

lucasfox.co.nl/go/val15626

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Gerenoveerd, Beveiliging, 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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