
REF. VAL9374

590.000 € Appartement - Te koop
5 Slaapkamer Appartement te koop in Gran Vía, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Gran Vía »  46005

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

239m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Onroerend goed met grote ramen en een groot potentieel
voor renovatie in een van de beste delen van de stad.

Prachtig pand van 239 m² gelegen op de vierde verdieping van een gebouw in
rationalistische stijl, in een van de beste buurten van het stadscentrum.

Het appartement moet volledig worden gerenoveerd en biedt vele mogelijkheden
aangezien het groot is, met de mogelijkheid om hoge plafonds te herstellen en heeft
6 grote ramen met uitzicht op de straat.

De accommodatie is toegankelijk via een grote hal. Aan de rechterkant is er een ruim
kantoor met een raam dat uitkijkt op een lichtbron. Aan de linkerkant van de hal leidt
een brede gang naar de ruime, volledig vierkante keuken met toegang tot de dienst
slaapkamer en badkamer. De gang maakt ook plaats voor 2 slaapkamers die uitkijken
op het licht goed, en een complete badkamer.

De woonruimte is verdeeld in 2 kamers en heeft 2 ramen met uitzicht op de straat.
Naast dit is er een kleine kamer, en tot slot vinden we de andere 2 slaapkamers met
grote ramen met uitzicht op de straat.

Het is een prachtige residentie met eindeloze renovatie-opties. Omdat het zich in
een gebied met allerlei diensten en winkels bevindt, zou het ideaal zijn voor een
gezin dat op zoek is naar een charmant, ruim appartement.

lucasfox.co.nl/go/val9374

Lift, Uitzicht, Exterior, 
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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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