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ÖVERBLICK

6-rumslägenhet med stor renoveringspotential till salu
vid Turia Gardens.

Detta mycket rymliga hus med en stor terrass ligger på Gran Vía del Marqués del
Túria, mycket nära Turia Gardens och Valencias mest välrenommerade skolor.

Lägenheten kräver renovering och har stor potential tack vare sin storlek och form
som gör det enkelt för den nya ägaren att utforma layouten för att passa deras
livsstil.

Vi går in i fastigheten via huvudingången eller genom ingången till tjänsten.
Huvudentrén öppnar för att avslöja en hall som leder till det stora vardagsrummet
uppdelat i flera rum. Samma hall leder också till en korridor som ansluter till det
stora köket med ett galleri med utsikt över en inbyggd uteplats, tjänsten sovrum och
service ingången. Både vardagsrummet och köket har 2 ingångar, från entrén och
från korridoren. Korridoren leder till resten av utrymmena i hemmet: de 5
sovrummen och de 2 badrummen. Ett av sovrummen har tillgång till den bakre
terrassen, med plats för ett bord och stolar.

Ett perfekt tillfälle för familjer som vill skräddarsy designa sitt eget hem bredvid
Turia Gardens, nära de bästa skolorna och några minuter från stadens centrum. På
grund av sitt strategiska läge skulle det också vara idealiskt att använda som ett
affärsställe.

lucasfox.se/go/val17620

Terrass, Hiss, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, I behov av renovering ,
Balkong
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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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