
SÅLD

REF. VAL16934

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 5 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

5
Sovrum  

6
Badrum  

276m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Rymlig lägenhet inredd av en känd inredningsarkitekt och
med material och finish av finaste kvalitet, till salu i en ny
utveckling mellan Alameda och Pla del Remei.

Denna fantastiska, helt nya lägenhet ligger i hjärtat av Valencia, mellan Alameda och
El Pla del Remei: ett av de mest eftertraktade områdena i Valencia, bredvid stadens
stora genomfartsområden, affärsområdet och Turia trädgårdarna.

Med en yta på 276 m² står denna lägenhet ut för sin bekväma layout, fantastisk utsikt
och inredning av den kända designern Vicente Navarro. Vi välkomnas i lägenheten
med en rymlig hall med ett praktiskt skåp. Direkt mittemot är vardagsrummet: ett
trevligt och mycket ljust rum tack vare sina stora fönster som erbjuder enastående
utsikt över Turia trädgårdar, högt i tak och den vita italienska Carrara marmor. Köket,
till höger, är utrustat med Miele apparater och SieMatic möbler. Det finns också ett
ventilerat galleri för tvättstuga och ett service sovrum med eget badrum.

Nattområdet erbjuder 4 fantastiska dubbelrum med eget badrum. Det stora
sovrummet har också ett omklädningsrum och stora garderober med inredningsljus.
Golven är finsk ek och fönstren har fjärrstyrda rullgardiner för att mörka rummen på
natten.

Fastigheten erbjuder brett utrymme utan kolumner och har högt tak tack vare den
konstruktiva detaljerna i denna moderna byggnad. Varje lägenhet i Plaza América-
utvecklingen drar nytta av material och ytbehandlingar av högsta kvalitet, vilket är
värt ett hotell. Anmärkningsvärda funktioner inkluderar golvvärme, luftkonditionering
genom zoner och hemautomatiseringssystemet. Tjocka väggar, ljudisolering och
fyrdubbla glasrutor ger alla ljudisolering.

Kampanjen har ett oberoende larmsystem samt 24-timmars säkerhet,
övervakningskameror och panikknappar i samhällsområden. Det finns också
parkeringsplatser i källaren.

Kontakta oss för att besöka denna underbara lägenhet, redo att flytta in i centrum av
Valencia.

lucasfox.se/go/val16934

Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, 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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