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REF. VAL12578

1 350 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 5 Sovrum till salu i Ciudad de las Ciencias, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023
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3
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313m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Imponerande lägenhet med fantastisk utsikt över
flodbotten Turia, till salu i hjärtat av staden för konst och
vetenskap, Valencia.

Denna rymliga lägenhet ligger i hjärtat av den fashionabla staden för konst och
vetenskap i Valencia. Lägenheten ståtar med högkvalitativa material och
ytbehandlingar som trägolv och stora Climalit-fönster. Huvudfasaden är sydostläge
medan den bakre fasaden har en nordostlig orientering vilket innebär att alla sovrum
är utvändiga med fri utsikt.

En stor hall välkomnar oss till denna imponerande fastighet och leder oss till det
rymliga vardagsrummet med matplats med oslagbar utsikt över staden från de stora
fönstren. Dessutom kan du njuta av panoramautsikt över hamnen och havet samt den
valencianska bergskedjan från terrassen.

Det stora köket har en informell matplats. Denna lägenhet har totalt 5 dubbelrum,
varav huvudsovrummet har ett privat badrum med badkar och hydromassagedusch,
omklädningsrum och tillgång till terrassen. De återstående 4 sovrummen delar 2
badrum och 1 har tillgång till terrassen. Alla sovrum har inbyggda garderober för
maximal förvaring. Det finns två parkeringsplatser i samma byggnad.

Ett utmärkt tillfälle för dig som söker ett rymligt hem i City of Arts and Sciences.

lucasfox.se/go/val12578

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Brunn, Bibliotek, 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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