REF. LFV1388

€1,375,000 Appartement - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer Appartement met 40m² terras te koop in Sant Francesc
Spanje » Valencia » Valencia City » Sant Francesc » 46002

5

4

325m²

40m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Terras

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

Luxe 5-slaapkamer appartement te koop, gelegen op een
uitstekende locatie in het hart van Valencia, met balkons.
Een ruime en elegante hal verwelkomt ons in dit indrukwekkende huis.
De woonkamer, in lichte kleuren en met drie verschillende ruimtes, zorgt voor een
gezellige sfeer om te genieten van de tijd met het gezin. In deze kamer vinden we ook
een groot balkon dat zorgt voor een aangename buitenruimte.
Vanuit de hal in de tegenovergestelde richting vinden we de moderne keuken,
voorzien van inbouwapparatuur en luxe afwerking. We hebben ook een technische
ruimte en toegang tot een praktisch binnenterras.
In het gedeelte dat naar het nachtgedeelte leidt hebben we een mooi gastentoilet. De
eerste slaapkamer die we aantreffen heeft een eigen badkamer en dient als
comfortabele logeerkamer. Vervolgens hebben we de hoofdslaapkamer met een
kleedruimte en een indrukwekkende geïntegreerde badkamer. De indeling wordt
gecompleteerd door een kantoor, twee tweepersoonsslaapkamers en een badkamer.
De kers op de taart is een aangenaam balkon met uitzicht op een voetgangersstraat,
waar u kunt genieten van het goede Valenciaanse klimaat.
De hoogwaardige afwerkingen vallen op door de hele woning, die perfect combineren
om een comfortabele en statige omgeving te creëren. Hier is het werk van de
gerenommeerde binnenhuisarchitect die het project heeft uitgevoerd duidelijk
merkbaar.
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Terras, Conciërge service, Lift,
Houten vloeren, Marmeren vloeren, Alarm,
Beveiliging, Verwarming
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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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