
REF. EDIFICIO-LAURIA

New development
Lauria Våningar
Besök denna helt nya bostadsutvecjling med gargae parkerings faciliteter i San Francesc kvarteret i Valencia City

1
Enheter tillgängliga  

3.0
Sovrum  

209m²
Storlekar från

+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

Helt nya 2 och 3-sovrums fastigheter med en terrass och
garage parkerings plats

Lucas Fox Valencia presenterar stol det senaste tillfället att inskafa en helt ny
fastighet med utsikt över Rådhus Torget, i själva hjärtat av Valencia.

Att bo i en helt ny fastighet har otaliga fördelar, till att börja med en rymlig parkering
i samma hus siom erbjuder direkt tillgång till våningarna, vacker hall, häga tak - som
dem som man finner i äldre byggnader - övervaknings kameror i korridorerna som
länkas till iconcierge området, restaurerad beskyddad fasad, delat
luftkonditionerings system, glov värme med mera.  

Oändlig komfort och bekvämligheter hör hög boende standard. 

 

lucasfox.se/go/edificio-lauria

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong

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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