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ÖVERBLICK

Fastighet med 5 sovrum med vacker utsikt över Turia
Gardens, med rymliga rum och material och finish av
bästa kvalitet.

Denna helt nya lägenhet ligger i hjärtat av Valencia, i ett av de mest eftertraktade
områdena i Valencia, intill stadens huvudgator, shoppingområdet och floden Turia.

Denna 266 m² stora lägenhet utmärker sig med sin bekväma utformning, med en
känd inredningsarkitekt och fantastisk utsikt. När vi kommer in hittar vi en hall med
ett praktiskt omklädningsrum där vi kan förvara kläder för daglig användning eller för
besökare. Därefter öppnas vardagsrummet med fantastisk utsikt över Turia Gardens,
särskilt ljus tack vare de stora fönstren, högt i tak och den ljusa vita italienska
Carrara-marmorn. Det har ett stort kök utrustat med Miele-apparater och möbler från
märket SieMatic, som kommunicerar med ett ventilerat galleri för tvättstugan,
servicesovrummet och även ansluter till terrassen för privat bruk av fastigheten.

Nattområdet, med 4 svit, har en varmare atmosfär med inbyggda garderober kantade
med interiörbelysning och finska ekparkettgolv. Det har också fönster med fjärrstyrda
dimmer för att mörkna miljön på natten.

Tack vare den noggranna konstruktionsdetaljerna i denna moderna byggnad erbjuder
fastigheten stora utrymmen utan pelare och högt i tak. Bland andra funktioner är det
värt att lyfta fram golvvärme, luftkonditionering i zoner och
hemautomationssystemet. Dessutom är dessa bostäder tysta tack vare väggarnas
tjocklek, ljudisolering och fyrdubbla fönster.

Byggnaden har ett oberoende larmsystem samt 24-timmars bevakning,
övervakningskameror och panikknappar i de gemensamma områdena. Det finns också
garageutrymmen i källaren.

Kontakta oss för att besöka denna utmärkta helt nya lägenhet i hjärtat av staden.

lucasfox.se/go/val16903

Terrass, Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, , Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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