REF. VAL15597

1.500.000 € Penthouse - Verkocht

Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 67m² terras te koop in La Seu, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » La Seu » 46003
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Prachtig gerenoveerd penthouse met afwerking van de
hoogste kwaliteit, overvloedig natuurlijk licht, grote
woonruimtes en een terras met uitzicht, te koop in de
buurt van La Seu, Valencia.
Duplex penthouse van 261 m² gelegen in een recent gerenoveerd gebouw van meer
dan honderd jaar oud, gelegen in een unieke wijk in de wijk La Seu in Valencia. Het
ligt zeer dicht bij de kathedraal en enkele van de belangrijkste gebouwen en
monumenten van de stad, evenals de Turia-tuinen.
Het pand heeft hoge plafonds, ruime kamers, veel natuurlijk licht en afwerkingen van
de hoogste kwaliteit, wat het elegantie geeft en het erg gezellig maakt.
Het architectuur- en interieurontwerpteam heeft het werk op zich genomen door
voor de details te zorgen en een bijzonder huis te creëren.
De benedenverdieping biedt een aangename hal die een glimp opvangt van de
wenteltrap, gemaakt door een Valenciaanse vakman, en die het dag- en
nachtgedeelte van elkaar scheidt. In de eerste hebben we een grote open ruimte voor
de woon- en eetgedeeltes naast de lichte balkons. Aan de andere kant valt het
imposante centrale kookeiland op, samen met de nieuwste apparatuur. Een lang
balkon zorgt voor natuurlijk licht.
De laatste verrassing wordt echter geleverd door een baai. Hier is een zorgvuldige
restauratie uitgevoerd om u te kunnen verwonderen over een zeer hoog plafond met
houten balken en de bakstenen muur.
In het nachtgedeelte hebben we twee tweepersoonsslaapkamers met een complete
badkamer voor overdag.
Verderop vinden we de fascinerende master suite met een kleedkamer en een eigen
badkamer.
De materialen en afwerkingen die zijn gebruikt in het timmerwerk, de badkamers en
de verlichting zijn nog een voorbeeld van de luxe die door de hele woning is gebruikt.
We bereiken de bovenverdieping via de verleidelijke trap, waar we nog een keuken
hebben met een eethoek en een woonkamer, evenals een wasruimte, een berging en
een complete badkamer.
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Terras, Lift, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, , Airconditioning,
Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Inloopkast, Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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Op deze verdieping vinden we enkele trappen die naar het prachtige terras gaan, de
perfecte ruimte om te genieten van het uitstekende lokale klimaat en het uitzicht op
de oude stad.
Airconditioning, afgestemd op al het andere, wordt geleverd door vloerverwarming en
aerothermische energie.
We hebben bouwspecificaties als u deze wilt raadplegen.
Een unieke kans om dit exclusieve gerenoveerde en gloednieuwe penthouse te
verwerven op een van de beste locaties in de wijk La Seu.
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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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