
SÅLD

REF. VAL12379

700 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 5 Sovrum med 35m² terrass till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

5
Sovrum  

2
Badrum  

272m²
Planlösning  

35m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lägenhet till salu i hjärtat av Valencia för att
totalrenovera med stor potential eftersom det är rymligt
och har högt i tak.

Detta takvåning på 272 m² att renovera ligger i en solig byggnad i hjärtat av staden
Valencia.

För närvarande har den 5 sovrum och 2 badrum samt 2 terrasser på totalt 35 m².
Dessutom har en av terrasserna en utmärkt och tydlig utsikt.

Lägenheten kräver totalrenovering och tack vare sin storlek, dess höga tak och sina
terrasser erbjuder den många möjligheter att anpassa sig efter den nya ägarens
behov och preferenser.

En fantastisk möjlighet för en familj som vill skapa ett skräddarsytt och unikt hem i
hjärtat av Valencia. Det skulle också vara intressant för investerare, med möjligheten
att dela fastigheten i två oberoende lägenheter med en terrass vardera.

Obs: planer för ett komplett renoveringsförslag bifogas.

lucasfox.se/go/val12379

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Utsikt,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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