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REF. VAL20552

565 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

3
Sovrum  

2
Badrum  

151m²
Byggyta

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

Ljus och charmig lägenhet med vackra golv och lister i en
elegant byggnad i början av 1900-talet i Eixample.

Den här egenskapen sticker ut för sin unika arkitektur, dess höga tak och bevarande
av dess ursprungliga element. De stora fönstren tillåter ett överflöd av ljus att
komma in och skapa en exklusiv atmosfär.

Fastigheten är i perfekt skick och har tydliga och ljusa utrymmen tack vare den vita
snickeri och golvtonerna.

Det är en stor känsla av rymlighet tack vare högt i tak.

Den här egenskapens exklusivitet är uppenbar så snart du kliver in i hallen. Bredvid
ingången finns två rymliga sovrum med balkonger som vetter mot gatan. I den mest
privata änden av hemmet finns det ytterligare två stora anslutna rum som får rikligt
med ljus från en välskött gård. I mitten av lägenheten finns kompletterande rum och
de våta områdena, som får naturligt ljus och ventilation genom byggnadens
innergård.

Sofistikerad inredning och möbler för att komplettera de arkitektoniska funktionerna
skulle omvandla fastigheten till en exklusiv lägenhet som är idealisk för en familj.

lucasfox.se/go/val20552

Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, , Balkong,
Exteriör, Nära transportmedel, 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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