
VERKOCHT

REF. VAL21351

495.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in La Seu, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  La Seu »  46003

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

149m²
Woonoppervlakte

+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

Gerenoveerde woning met hoogwaardige afwerking, in
een gebouw dat in 2004 volledig is gerenoveerd en met
een parkeerplaats in hetzelfde gebouw.

Dit gebouw is volledig gerenoveerd met behoud van de oorspronkelijke charme van
de architectuur uit 1900. Dankzij dit complete renovatiewerk genieten de bewoners
nu van modern comfort en kwaliteitsnormen.

De renovatie in het appartement heeft geresulteerd in een exclusief pand met
eersteklas afwerking.

De uitstekende marmeren vloeren, het Italiaanse design in de keuken, het op maat
gemaakte meubilair, de zorgvuldig geplande verlichting en het prachtige timmerwerk
zijn enkele van de meest opvallende aspecten die duidelijk de zorg uitdrukken die
aan dit pand is gewijd.

Een slim ontworpen ruimte leidt ons naar de woonkamer met toegang tot twee
prachtige balkons. Natuurlijk is er een hal, een praktisch toilet en handige
opbergoplossingen. Het natuurlijke pad door het huis zelf brengt ons naar een high-
end keuken met ingebouwde lambrisering, waar alle mogelijke ruimte bruikbaar is
gemaakt en een ontbijtruimte is voorzien. Daarnaast is er een praktische
galerijruimte.

Na de hal vinden we een charmante slaapkamer. En ten slotte wordt de
hoofdslaapkamer gepresenteerd, waar een imposante kleedkamer plaats maakt voor
het slaapgedeelte en de zorgvuldig ontworpen badkamer met een bad en douche.

Natuurlijk is het hele huis perfect uitgerust met kanalen en geïsoleerd door metalen
schrijnwerk.

Wat meer is, het gebouw heeft een goede garage met directe toegang vanaf de lift in
een gebied waar het hebben van uw eigen parkeerplaats een luxe is.

Een uitstekende gelegenheid om te genieten van een woning met vele functies die
hem uniek maken.

lucasfox.co.nl/go/val21351

Prive garage, Lift, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Inbouwkasten, Inloopkast,
Rolstoeltoegankelijk, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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