
REF. VAL28597

1.690.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer penthouse met 46m² terras te koop in Palacio de
Congresos
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  Palacio de Congresos »  46023

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

248m²
Plattegrond  

46m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Exclusief penthouse met panoramisch uitzicht over de
hele stad te koop gelegen op de bovenste verdieping van
Ikon, het nieuwe residentiële icoon van de stad, naast het
Palacio de Congresos, in Valencia.

We presenteren een van de meest exclusieve penthouses van het Ikon-project, het
nieuwe woonicoon van de stad Valencia naast het Palacio de Congresos. Het
penthouse van ruim 245 m² bebouwd bevindt zich op de 28e verdieping van toren A,
vanwaar u kunt genieten van het mooiste panoramische uitzicht over de stad.

Dit zeer bijzondere penthouse in de promotie heeft een panoramisch uitzicht over de
hoofdstad en ligt op het noordoosten. Het profiteert van perfect verdeelde ruimtes
en verschillende terrassen in verschillende oriëntaties.

Het daggedeelte bestaat uit een ruime woon-eetkamer met meerdere raampartijen
en toegang tot een groot voorterras. Naast deze ruimte is er een gratis badkamer en
de keuken met kookeiland, een kantoorgedeelte en toegang tot het terras.

Aan de andere kant bevindt zich het nachtgedeelte, bestaande uit drie
tweepersoonsslaapkamers en met grote kledingkasten. De hoofdslaapkamer heeft
een eigen badkamer. De drie slaapkamers liggen aan de buitenkant en hebben
toegang tot verschillende terrassen of hebben grote hoekramen die een prachtig
uitzicht naar buiten bieden.

Het penthouse strekt zich uit van het interieur tot de terrassen, die met hun grote
ramen een panoramisch uitzicht op de skyline van de stad bieden; Zo wordt vanuit de
privéruimte zelf een unieke sfeer gecreëerd waar de blauwe lucht en het stedelijke
landschap deel uitmaken van het huis.

Daarin bereikt de architectuur zijn maximale ontwerp- en kwaliteitsniveau, zoals te
zien is in de decoratie, distributie en afwerking, evenals de gebruikte merken en het
zonnige aspect van het huis.

De keuze van materialen en afwerkingen, met hun oppervlakken en texturen, zorgen
voor een effect van integratie en continuïteit, wat een gevoel van zuiverheid en
tijdloosheid geeft.

lucasfox.co.nl/go/val28597

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Terras, Jacuzzi, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Airconditioning, 
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Neem contact op voor gedetailleerde informatie over dit exclusieve penthouse
gelegen in het nieuwe woonicoon van de stad, waar dromen uitkomen.

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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