REF. VAL19948

€690,000 Penthouse - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 25m² terras te koop in Ciudad de las
Ciencias
Spanje » Valencia » Valencia City » Ciudad de las Ciencias » 46023
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Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Duplex penthouse welke een moderne
kwaliteitsrenovatie heeft ondergaan en beschikt over een
groot terras op het zuidoosten en optionele
parkeerplaats in de garage van het gebouw, te koop in de
Stad der Wetenschappen.
Geweldig duplex penthouse, met een groot terras op het zuidoosten en vrij uitzicht
op groen aangelegde gebieden.

lucasfox.co.nl/go/val19948

Het penthouse is verdeeld over twee verdiepingen. Op de toegangsvloer hebben we
een grote woon-eetkamer, met hoge plafonds en toegang tot een groot rechthoekig
terras op het zuidoosten, ideaal om te genieten van het uitstekende klimaat van de
stad. Vervolgens zien we een complete badkamer die volledig is gerenoveerd en een
grote douche heeft.

Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Service lift, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

Vervolgens vinden we de ruime keuken, die ook volledig is gerenoveerd met wit
gelakte kasten en een groot schiereilandvormig werkblad, met voldoende ruimte om
een tafel en stoelen te plaatsen om te eten. Het heeft een groot raam met uitzicht op
de aangelegde gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw, waardoor het erg licht
is. Ook op deze verdieping bevindt zich de grote hoofdslaapkamer, met een royale
garderoberuimte en een complete badkamer met een douche.
Een goede marmeren trap naast de woonkamer brengt ons naar de bovenste
verdieping. Op deze verdieping bevinden zich drie tweepersoonsslaapkamers,
allemaal groot, met schuine plafonds en grote witgelakte kasten. Een mooie complete
badkamer met een grote douche bedient de slaapkamers op deze verdieping.
De woning profiteert van een functionele en hoogwaardige renovatie en een zeer
praktische indeling. Het heeft lichtgekleurde marmeren vloeren, geleide warm / koud
airconditioning en radiatorverwarming. Alle kamers zijn zeer helder waardoor het
een zeer zonnig en gelukkig huis is.
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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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