REF. VAL25652

€330,000 Appartement - Verkocht

4 Slaapkamer Appartement te koop in El Pilar, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » El Pilar » 46001
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Contact ons over deze woning
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lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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Licht appartement met grote kamers en aangename
balkons te koop op een hoek in een van de hoofdstraten
van Valencia.
Bij binnenkomst in het gebouw vinden we aangename, goed onderhouden
gemeenschappelijke ruimtes.
De buitenkant van het gebouw is schitterend, met uitzicht op een hoek met grote
ramen en twee vrolijke balkons die een uitstekende lichtinval garanderen.
Eenmaal binnen in het appartement, verwelkomt een grote hal ons en geeft ons
toegang tot de rest van de woning.
Allereerst vinden we een eerste eenpersoonsslaapkamer met een fijn balkon.
Vervolgens is de tweede kamer een tweepersoonsslaapkamer met inbouwkasten.
Recht ervoor vinden we nog een slaapkamer van zeer goede afmetingen. Een
complete badkamer in eigentijdse stijl wordt aangeboden om deze drie slaapkamers
te bedienen. In deze binnenruimte bevindt zich ook een praktische, goed uitgeruste
keuken.
Als we terugkeren naar de straatkant, vinden we een gezellige lounge. Ten slotte
heeft de enorme hoofdslaapkamer een woonkamer, een complete badkamer, een
balkon en, aangezien deze groot is, kan deze worden gebruikt als een apart
appartement.
De hoogte van de plafonds en het mooie lijstwerk maken de kamers sfeervol en
stijlvol.
De goede staat van het pand wordt gecompleteerd met airconditioning in twee
slaapkamers en centrale verwarming door het hele huis.
Het is een ideaal appartement, zowel voor investeerders als voor een gezin door zijn
flexibiliteit.
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Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, ,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
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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