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OMSCHRIJVING

Prachtig appartement van 225 m², gelegen in een gebouw
uit de jaren 60, met conciërgeservice, beveiliging en
parkeren, in een van de beste wijken van de wijk Pla del
Remei.
Dit prachtige pand is gelegen op de bovenste verdieping van een prachtig gebouw,
gelegen in een bevoorrechte omgeving van Pla del Remei, zeer dicht bij de Turia River
Gardens, en met een prachtig vrij uitzicht op Porta de la Mar en Calle Colon.
Het gebouw, gebouwd in 1968 en perfect bewaard gebleven, heeft een
conciërgeservice, beveiliging en parkeergelegenheid.
Het appartement moet worden gerenoveerd, maar het heeft een enorm potentieel
vanwege de rechthoekige plattegrond met een functionele indeling met nauwelijks
gangen, met naar buiten gerichte kamers en grote kamerhoge ramen aan de
voorkant.
We hebben toegang tot het pand via een grote hal, met een praktische kast.
Tegenover vinden we de immense woonkamer, met verschillende ruimtes en grote
kamerhoge ramen, waardoor overvloedig natuurlijk licht binnenkomt, en met een
prachtig vrij uitzicht op Porta de Mar en Calle Colon.
Voor de woonkamer is er een grote keuken, met een praktische galerij, dienstingang,
slaapkamer en badkamer.
Naast de woonkamer zijn er twee grote slaapkamers, waaronder de hoofdslaapkamer
met kleedruimte en een badkamer. Ze hebben allemaal grote ramen met vrij uitzicht
op Calle Colon en toegang tot een groot balkon. Vandaag is het bedekt en
opgenomen in het huis, maar indien gewenst, zou het kunnen worden ontdekt.
Daarnaast biedt het appartement twee andere slaapkamers en een badkamer, met
ramen naar een grote binnenplaats.
Het pand is zeer helder en geniet van een prachtig vrij uitzicht.
Het kanaalairconditioningsysteem is inbegrepen in de prijs in alle kamers, evenals
een parkeergarage.
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Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Exterior, Inbouwkasten, Renovatie object,
Service lift, 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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