REF. VAL18258

€997,000 Penthouse - Te koop

4 Slaapkamer Penthouse met 20m² terras te koop in Sant Francesc, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » Sant Francesc » 46002
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OMSCHRIJVING

Prachtig penthouse dat opvalt door zijn overvloedige licht
en art-decostijl, wat het een unieke charme geeft. Het
heeft 2 terrassen op het zuiden en met uitzicht op
Estación del Norte.
Appartement met een bebouwde oppervlakte van 217 m² en op het zuiden met 2
zonnige twee terrassen en een spectaculair uitzicht over de hele stad. Het ligt in een
groot deel van de stad, tegenover Estación del Norte, omgeven door modernistische
architectuur en eclectische Valenciaanse gebouwen, op slechts 3 minuten van Plaza
del Ayuntamiento.
De woning heeft 2 vleugels. Vanuit de hoofdingang hebben we toegang tot een van de
terrassen, de secundaire vleugel of de hoofdvleugel.
Vanaf de hoofdvleugel vinden we eerst een majestueuze woonkamer, met een
verhoogde lounge die werd gebruikt als een balkon voor showavonden, een ruimte
die het pand architectonisch uniek maakt, samen met de rest van de kamers.
Nadat we een gang zijn overgestoken, gaan we naar de keuken, in een klassieke
Valenciaanse stijl en in zeer goede staat en 2 slaapkamers, een van de belangrijkste
met een eigen badkamer met verlichting en spiegels die het een speciale stijl geven.
In de secundaire vleugel hebben we een kleine zitkamer die ook dient als kantoor en
doorgang naar de 2 slaapkamers die toegankelijk zijn via de tweede deur of een
secundaire hal. Er is een badkamer en een kitchenette die in een van de slaapkamers
is geïntegreerd om er een mini-appartement van te maken. De tweede slaapkamer
heeft toegang tot het terras.
Het is een huis in unieke stijl dat het waard is om te behouden en te restaureren, om
te genieten van een uniek appartement in het Villalba-gebouw, dat niet alleen
natuurlijk licht, een terras en ruime kamers biedt, maar ook een huis met
geschiedenis en een unieke architectuur.
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Terras, Lift, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer
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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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