
SÅLD

REF. VAL16720

600 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 40m² terrass till salu i La Xerea, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Xerea »  46003

4
Sovrum  

3
Badrum  

226m²
Planlösning  

40m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utvändig inför 4-rumslägenhet med en stor, söderläge
terrass och utsikt över floden, till salu i Plaza del tempel.

Denna exteriörlägenhet har stor renoveringspotential och erbjuder ett unikt tillfälle
att bli ett exklusivt skräddarsytt hem i Plaza del Temple, framför floden och med en
terrass i söderläge på över 45 m² från vilken du kan njuta av tydlig utsikt.

Fastigheten ligger på en hög våning i en byggnad i La Xerea. Lägenheten nås via en av
byggnadens hissar, som leder direkt till hallen i lägenheten, endast tillgänglig med
nyckeln till varje lägenhet.

Dagsområdet består av ett enda öppet utrymme med korsventilation: det finns ett
antal fönster som vetter mot norr utöver den söderläge terrassen. Inom detta
utrymme hittar vi vardagsrum och matplatser i norra änden och köket i söder,
tillsammans med terrassen.

En liten korridor-hall ger tillgång till två badrum som serverar tre sovrum. Två av
dessa sovrum vetter mot utsidan med utsikt över floden, och det tredje är större och
har utsikt över innergården. Slutligen finns det sovrummet med eget badrum och en
täckt balkong med utsikt över floden.

Det är valfritt att köpa en eller två parkeringsplatser och förråd i samma byggnad,
som inte ingår i priset.

Kontakta oss för mer information om detta utmärkta tillfälle i La Xerea.

lucasfox.se/go/val16720

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Exteriör, Förråd,
Grillplats, I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Utsikt, Walk-in closet
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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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