REF. VAL24062

€1,100,000 Appartement - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sant Francesc, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » Sant Francesc » 46003
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Contact ons over deze woning
lucasfox.co.nl
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OMSCHRIJVING

Uitstekend appartement aan de buitenzijde, gerenoveerd
en gloednieuw, met een mooi uitzicht, te koop in Valencia.
Dit appartement is gelegen in een van de meest unieke delen van het stadscentrum,
met een prachtig open uitzicht op de architectuur van de aangrenzende gebouwen
rond een breed voetgangersplein.
Het pand valt op door zijn grote woonkamer met een enorm panoramisch raam dat
kan worden geopend om veel natuurlijk licht binnen te laten, waardoor een unieke
ruimte ontstaat.
Naast de woonkamer vinden we de keuken en een hal die ons leidt naar de drie ruime
slaapkamers: twee dubbele en één enkele. De hoofdslaapkamer heeft een grote open
kleedkamer en een originele eigen badkamer. Het appartement wordt compleet
gemaakt door nog een complete badkamer.
Deze woning verrast ons aangenaam als we er doorheen lopen en elk van zijn ruimtes
is nuttig en speciaal.
Het heeft een frisse, kosmopolitische, stedelijke vormgeving. Hiervoor zijn de
materialen (leer, hout en marmer) zorgvuldig geselecteerd in een combinatie van
grijstinten.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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lucasfox.co.nl

lucasfox.co.nl/go/val24062
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht, 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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