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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Playa Malvarrosa/Cabanyal, Valencia beschikt over
prijzen vanaf 266,100 € en huur rendement van 9%

Lucas Fox presenteert met genoegen het nieuwe project Bonaveïnat in Valencia, een
project van zeven topwoningen en een commerciële begane grond in het
gerenoveerde Plaza de Lorenzo de la Flor, in het hart van de wijk Cabanyal. Een
levenservaring in een van de meest historische buurten van de stad, naast het strand
en de zee.

Het project biedt appartementen met één en twee slaapkamers, duplex-
appartementen met een terras en een gelijkvloers appartement, ideaal als
investering, aangezien het wordt opgeleverd met een vergunning voor een toeristisch
appartement. Alle huizen liggen aan de buitenzijde, met grote ramen en een balkon
met uitzicht op de tuinen van het buitenplein.

Een van de sleutels tot het project is het incorporeren van karakteristieke elementen
van de architectuur van de wijk. Om deze reden heeft het exterieurontwerp van het
gebouw drie gedifferentieerde gevels geïnspireerd op de traditionele gevels van de
kleine gebouwen in de buurt.

De woningen die deel uitmaken van Bonaveïnat LLF5 hebben een reeks details die de
kwaliteit van het project aangeven, met uitrusting en afwerkingen van superieure
kwaliteit, met duurzaamheid als prioriteit. Bovendien kan de uiteindelijke koper
kiezen tussen verschillende materialen en decoratieve elementen om zijn huis te
personaliseren.

Onder de kenmerken kunnen we het houtwerk aan de buitenkant benadrukken met
veiligheidsramen met dubbele beglazing met een luchtkamer, microterrazzovloer,
intercom. Daarnaast omvat het een airconditioningsysteem met warmtepomp via
kanalen, warm water gevoed door aerothermische energie. De keukens en badkamers
zijn uitgerust.

Design en comfort in een van de buurten met de meeste toekomstperspectieven in de
stad Valencia.

Hoogtepunten

lucasfox.co.nl/go/bonaveinat-llf5
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1 en 2 slaapkamer appartementen
Ligging vlakbij strand en zee
Historische wijk met geweldige projectie voor de toekomst
gebied van cultureel belang
uitstekende kwaliteiten
Voor eerste of tweede verblijf
Levering sleutels in het jaar 2024

UNITS IN DIT BOUWPROJECT

Type Status Vloer Distribution Woonoppervlakte Rental yield

Appartement 266.100 € Vloer 0 1 Slaapkamers 1 Badkamers 63m² 9.02%

Appartement 318.800 € Vloer 1 1 Slaapkamers 1 Badkamers 68m², Terras 12m² 5.27%

Appartement 387.200 € Vloer 1 2 Slaapkamers 1 Badkamers 88m² 4.96%

Appartement 334.700 € Vloer 2 1 Slaapkamers 1 Badkamers 68m² 4.66%

Appartement 406.600 € Vloer 2 2 Slaapkamers 1 Badkamers 88m² 4.72%

Penthouse 512.600 € Vloer 3 2 Slaapkamers 2 Badkamers 108m², Terras 4m² 5.15%

Penthouse 597.200 € Vloer 3 2 Slaapkamers 2 Badkamers 131m², Terras 4m² 4.42%
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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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