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Een huis met uitzicht op de beste architectuur in Pla del
Remei, ruim en buitengewoon licht, te koop in de meest
elegante wijk van de stad Valencia.
Lucas Fox presenteert dit ruime hoekappartement dat de gehele zesde verdieping
beslaat van een gebouw met slechts één woning per verdieping gelegen in een van
de mooiste woonstraten van de stad Valencia.
Bij binnenkomst verwelkomt een royale hal in het centrale deel van het huis ons en
geeft ons toegang tot de rest van de kamers, aan de straat of een grote binnenplaats.
Maximaal zes kamers kijken uit op de aangename en met bomen omzoomde straat
van Cirilo Amorós, terwijl de serviceruimtes uitkomen op de zonnige blokpatio met
een galerij.
Het pand is naar buiten gericht, zeer helder en zonnig en onderscheidt zich door zijn
dwarsventilatie dankzij de enorme ramen.
De ventilatorachtige indeling van het huis maakt het een uniek stuk en maakt het
mogelijk om een praktische verdeling van ruimtes te creëren en aan te passen aan
de smaak en voorkeuren van de nieuwe eigenaar. Naast een groot oppervlak en
exterieur, helpen de hoge plafonds om het gevoel van ruimte te maximaliseren.
De geweldige indeling, de ligging, de ruimtelijkheid van de kamers, de talrijke grote
raampartijen en het goede onderhoud van met name het gebouw en het
appartement maken deze woning tot een unieke kans.
Neem contact op met Lucas Fox om dit appartement te bezoeken, perfect als eerste
gezinswoning op een buitengewone locatie in Pla del Remei.
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Lift, Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Renovatie object, Rolstoeltoegankelijk,
Uitzicht
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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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