REF. VAL29953

750.000 € Appartement - Te koop

5 Slaapkamer appartement met 6m² terras te koop in El Pla del Remei, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » El Pla del Remei » 46004
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Badkamers
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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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OMSCHRIJVING

Appartement met veel potentieel, zeer licht en zonnig,
gelegen op de bovenste verdieping van een historisch
gebouw, naast de Colón-markt en zeer dicht bij de Turiariviertuinen.
Dit exclusieve pand van 206 m² bevindt zich op de bovenste verdieping van een
historisch gebouw uit 1915, perfect bewaard gebleven en met goed verzorgde
gemeenschappelijke elementen. Er is één huis per verdieping, dus het is een rustige
en ruime gemeenschap.
We moeten de buitenkant van het huis benadrukken, met 5 ramen aan de voorkant
en toegang tot een aangenaam balkon op het oosten, en aan de achterkant een grote
en zonnige binnenplaats van blokken. Het heeft een oost-west oriëntatie, waardoor
het een prettige dwarsventilatie heeft.
Het pand heeft een volledige renovatie nodig, maar heeft een groot
renovatiepotentieel dankzij de natuurlijke lichtinval in alle kamers en een U-vormige
plattegrond, waardoor het daggedeelte duidelijk kan worden onderscheiden van het
nachtgedeelte.
Volgens de huidige indeling is het appartement te betreden via een grote hal met 3
kamers aan de voorzijde, met grote raampartijen en toegang tot een groot balkon.
Aan de rechterkant van de hal is er nog een grote kamer met 3 grote ramen die
uitkijken op een duidelijk blokpatio dat veel natuurlijk licht geeft.
We hebben ook nog een grote kamer met uitzicht op de patio van het blok, een lichte
keuken met een serviceruimte en 2 complete badkamers.
De woning heeft hoge plafonds met originele lijstwerk.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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Lift, Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Balkon, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Renovatie object, Verwarming
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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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