
REF. VAL16289

758.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement te koop in La Xerea, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  La Xerea »  46003

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

241m²
Plattegrond

+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

Mooi appartement met hoge plafonds en hydraulische
vloeren in een prachtig gebouw in een bevoorrechte
omgeving van de stad.

Dit elegante appartement met ruime kamers beslaat een gehele verdieping en
onderscheidt zich door zijn prachtige originele kenmerken, zoals de deuren en hoge
plafonds (meer dan 3 meter), gedetailleerde houtsnijwerken en mozaïeken. Het is
gelegen in een prachtig gerestaureerd gebouw met slechts een paar bewoners, zodat
u kunt genieten van grote rust en privacy. Het gebouw heeft momenteel geen lift,
maar er is een project om er een te installeren.

Bij het betreden van het pand leidt een hal naar de majestueuze woonkamer
verdeeld in verschillende delen. Dit gebied is bijzonder indrukwekkend gezien de
hoogte van de plafonds en deuren, het houtsnijwerk en de mozaïekvloer, de ruimte
krijgt ook mooi ochtendlicht door de grote ramen.

Terug naar de gang, er is een comfortabele slaapkamer en een grote badkamer. De
enorme slaapkamer heeft een fantastische ingebouwde opslag en een grote en-suite
badkamer. De keuken, zeer praktisch en met prachtige mozaïekvloeren, heeft zowel
een voorraadkast als een wasruimte. Tot slot heeft het samenvoegen van 2 ruime
kamers een verdere woonruimte / derde slaapkamer gecreëerd.

Het huis is voorzien van centrale verwarming, airconditioning en dubbele beglazing
om het hele jaar door comfort te bieden. Het merendeel van het appartement
beschikt over prachtige houten vloeren met mozaïekvloeren in andere. Veel
ingebouwde opslag zorgt voor maximaal gebruik van de beschikbare ruimte.

Neem contact met ons op om dit appartement te bezoeken met prachtige originele
kenmerken, te koop in La Xerea.

lucasfox.co.nl/go/val16289

Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, 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.

REF. VAL16289

758.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement te koop in La Xerea, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  La Xerea »  46003

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

241m²
Plattegrond

+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

	Mooi appartement met hoge plafonds en hydraulische vloeren in een prachtig gebouw in een bevoorrechte omgeving van de stad.

