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OMSCHRIJVING

Elegant volledig gerenoveerd pand van 267 m², gelegen in
een van de beste gebouwen van de stad, in de wijk Pla del
Real.
Deze woning is gelegen in een exclusief gebouw in Valencia, gebouwd in 1973 en
ontworpen door een zeer prestigieuze groep architecten in de sector. Het heeft een
modern en avant-gardistisch ontwerp en is gelegen in een van de beste wijken van de
wijk Pla del Real, met prachtig uitzicht op de Turia-tuinen, een van de grootste
groene zones van de stad.
Het pand is volledig gerenoveerd met materialen van topkwaliteit en met een avantgarde en functioneel ontwerp, waarbij rekening is gehouden met alle details.
Er zijn hoogwaardige materialen gebruikt, met een harmonieus kleurenschema in alle
ruimtes, wat een warme en aangename sfeer creëert in alle kamers van de woning.
Het daggedeelte is verdeeld in een ruime woon-eetkamer met grote ramen, waardoor
het licht en vrolijk is. Vervolgens gaan we naar een ruime crèmekleurige woonkeuken
met een wit aanrechtblad. Het is uitgerust met inbouwapparatuur van topmerken en
is gescheiden van de woon-eetkamer door praktische schuifdeuren van zwart ijzer en
glas. Deze ruimte biedt ook een personeelsslaapkamer met een aparte ingang.
Het nachtgedeelte is verdeeld in een ruime hoofdslaapkamer met een en-suite
badkamer, en twee tweepersoonsslaapkamers met twee complete badkamers. De
helderheid van de slaapkamers valt op door de goede oriëntatie en de grote
afmetingen van de ramen door het hele huis. Alle slaapkamers zijn voorzien van
inbouwkasten.
Het pand heeft porseleinen vloeren met een natuurlijke houtafwerking, wit gelakt
binnenschrijnwerk, dubbele beglazing en thermische en akoestische isolatie,
individuele gasverwarming en warm-koude airconditioning via kanalen.
De accommodatie heeft ook een garage die bij de prijs is inbegrepen en een 24uursconciërgeservice.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd,
Service lift, 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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