REF. VAL11486

€290,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Ruzafa, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Ruzafa » 46006

2

1

90m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Ljus, renoverad egendom med funktionell, minimalistisk
stil, till salu i Ruzafa-kvarteret i Valencia.
Modern och funktionell takvåning ligger på översta våningen i en modernistisk
byggnad, i en av huvudgatorna i Ruzafa-kvarteret. Fastigheten står för den utmärkta
utformningen och användningen av utrymmet, eftersom den har renoverats i en
mycket funktionell minimalistisk stil.
Rummen har utformats för att vara friflöde och erbjuder utsikt från ena sidan av
hemman till den andra, vilket möjliggör införandet av rikligt naturligt ljus hela dagen.
Nedre våningen erbjuder en hall, vardagsrum, kök, sovrum och badrum. På
övervåningen finns ett sovrum i ett öppet utrymme anslutet till vardagsrummet.
Renoveringen har gjorts med högkvalitativa material såsom 35 mm tjockt parkettgolv,
sandstensklänning, naturligt aluminiumsutsmyckning med dubbelglas, justerbara
yttre persienner, inbyggda lackerade träskjutdörrar och designer sanitetsartiklar.
Några ytterligare funktioner i detta hem inkluderar inbyggda garderober i flera rum,
golvvärme med naturgaspanna, luftkanaler och förinstallation för rörmusik.
En idealisk stad bostad samt en bra investering som ett andra hem.
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lucasfox.se/go/val11486
Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, , ,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

