
REF. VAL7171

770.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Francesc, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Sant Francesc »  46002

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

140m²
Plattegrond  

5m²
Terras

+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

Uniek pand met veel natuurlijk licht, grote balkons en een
terras, gelegen aan de Plaza del Ayuntamiento. Gevonden
op een hoge verdieping van een gebouw uit begin 1900,
met een tijdloze stijl en helder wit interieur.

Een woning die wordt gekenmerkt door een overvloed aan natuurlijk licht en de kleur
wit, met grote balkons en een mooi terras met uitzicht op het Stadhuisplein. Gelegen
op een hoge verdieping van een historisch gebouw uit het jaar 1900, werd het pand
10 jaar geleden gerenoveerd met een moderne en toch klassieke uitstraling.

Alle kamers liggen aan de buitenkant en de indeling bestaat uit 9 balkons rondom het
pand, evenals 3 slaapkamers, 2 badkamers (1 en suite), een volledig uitgeruste aparte
keuken, een grote eetkamer met een westelijke oriëntatie en waar u kunt genieten
uitzicht op het stadhuis.

De renovatie werd uitgevoerd met hoogwaardige materialen, zoals marmeren vloer
en werkblad van macael, split-airconditioning en gasverwarming op gas met
radiatoren. De accommodatie heeft ook een alarmsysteem en een conciërgeservice.

lucasfox.co.nl/go/val7171

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Gerenoveerd, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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	Uniek pand met veel natuurlijk licht, grote balkons en een terras, gelegen aan de Plaza del Ayuntamiento. Gevonden op een hoge verdieping van een gebouw uit begin 1900, met een tijdloze stijl en helder wit interieur.

