
VERKOCHT

REF. VAL37618

598.000 € Appartement - Verkocht
5 Slaapkamer appartement met 6m² terras te koop in El Pla del Remei, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pla del Remei »  46004

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

248m²
Plattegrond  

6m²
Terras

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

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Huis van 248 m², met de mogelijkheid van een garage, op
een exclusieve locatie, vlakbij de emblematische Mercado
de Colón.

Deze woning bevindt zich op de bovenste verdieping van een gebouw uit 1959, op een
van de beste locaties in de elegante wijk Pla del Remei, zeer dicht bij de
karakteristieke Mercado de Colón, en vlakbij de Jardines del Rio Turia, een van de de
grootste groengebieden van de stad.

Het gebouw heeft goed onderhouden gemeenschappelijke elementen, heeft twee
appartementen per verdieping en heeft een conciërgeservice.

De woning heeft een rechthoekige plattegrond van 248 m2 en een fijn balkon aan de
voorzijde met voldoende ruimte om een tafel met stoelen of een leeshoek te
plaatsen, ideaal om te genieten van het aangename mediterrane klimaat.

Het huis heeft een grondige renovatie nodig, maar biedt geweldige mogelijkheden
voor wie wil genieten van een op maat gemaakte woning op een van de meest
exclusieve locaties in de stad.

Via een praktische verdeelkast betreden we de woning, die leidt naar een ruime
woonkamer, met meerdere kamers en grote raampartijen aan de gevel en toegang tot
een prettig royaal balkon.

De keuken bevindt zich nabij de eetkamer en heeft een dienstingang, een praktische
galerij en een wasruimte.

Het nachtgedeelte van het huis is verdeeld in 5 slaapkamers en twee badkamers.
Twee van de slaapkamers zijn gericht op een brede en heldere manzada-patio.

De woning is voorzien van oost-west dwarsventilatie, heeft hoge plafonds en
verwarming op gas door middel van radiatoren.

Het is mogelijk om twee parkeerplaatsen te verwerven, op een zeer nabije locatie,
niet inbegrepen in de prijs.

lucasfox.co.nl/go/val37618

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Verwarming,
Service lift, Renovatie object, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon
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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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