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+34 960 077 790
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OMSCHRIJVING

Appartement van 118 m² zeer licht en zonnig, gelegen op
de bovenste verdieping van een gebouw in de wijk Pla del
Real, instapklaar en onlangs zeer goed gerenoveerd met
een zeer functionele indeling.
Het is een appartement van 118 m² gelegen op de bovenste verdieping van een
gebouw in Pla del Real, met een aangenaam vrij uitzicht en parkeergelegenheid in
hetzelfde gebouw.
Het appartement is onlangs volledig gerenoveerd, met een praktische en functionele
indeling die het natuurlijke licht maximaliseert en optimaal gebruik maakt van de
ruimtes. Het resultaat: een enorm licht en vrolijk huis, met grote ruimtes en prettig
vrij uitzicht vanuit bijna elke kamer. De materialen door het hele huis zijn van
topkwaliteit en er is veel aandacht voor detail terug te zien.
Een inkomhal leidt rechtstreeks naar de woon-eetkamer, een kamer met grote ramen
met vrij uitzicht en georiënteerd op het oosten, zodat ze de aangename ochtendzon
ontvangen. Beneden bevindt zich de keuken, geheel voorzien van wit glas, veel
kastruimte en inbouwapparatuur middels leidingen. Het nachtgedeelte omvat een
hoofdslaapkamer met kleedkamer en ensuite badkamer, en een
tweepersoonsslaapkamer met nog een complete badkamer.
Het gehele appartement is voorzien van individuele verwarming door radiatoren,
algemene airconditioning door kanalen, natuurlijke houten vloeren,
binnenschrijnwerk in wit gelakt hout en dubbele beglazing en thermische en
akoestische isolatie. Bovendien heeft het een comfortabele garage in hetzelfde
gebouw.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.
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Lift, Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

REF. VAL25625

€385,000 Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in El Pla del Real, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » El Pla del Real » 46010

2

2

118m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

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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