
SÅLD

REF. VAL18301

450 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

3
Sovrum  

2
Badrum  

114m²
Byggyta

+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

Exteriörläge lägenhet med rikligt naturligt ljus och
moderna linjer, till försäljning på en lugn gata nära Gran
Vía, Valencia.

Denna härliga 3-rumslägenhet ligger i Gran Vía, på en lugn sträcka av en bostadsgata.
Lägenheten, med modern och fridfull design, har modern finish och en rad neutrala
toner och mjuka texturer som i kombination med högkvalitativa material skapar
eleganta utrymmen med högt i tak. Dessutom har lägenheten ett överflöd av naturligt
ljus, med tanke på att det vetter mot utsidan med 4 fönster med utsikt över gatan.

Vi välkomnas i lägenheten med en hall som leder till vardagsrummet, ett bekvämt
utrymme som översvämmade med naturligt ljus på eftermiddagen tack vare två
fönster som vetter mot gatan. Därefter hittar vi det semi-oberoende köket, modernt i
stil, som är utrustat och innehåller en praktisk central ö som är perfekt för frukost.
Det har också ett användningsområde.

Nattområdet består av 3 sovrum inklusive sovrummet med eget badrum och stora
inbyggda garderober, perfekt för att maximera tillgängligt utrymme. Ett rymligt
badrum som serverar resten av rummen kompletterar lägenheten.

Fastigheten är utrustad med värme och dubbla fönster.

Kontakta oss för att besöka denna underbara lägenhet i Gran Vía.

lucasfox.se/go/val18301

Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Dubbla fönster, Exteriör,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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