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ÖVERBLICK

Ljus och rymlig helt ny lägenhet med flera balkonger,
belägen i ett av de bästa områdena i Valencia.

Denna lägenhet ligger i grannskapet Gran Vía på femte våningen i en perfekt
underhållen byggnad med hiss. Fastigheten är helt renoverad och helt ny.
Renoveringen har utförts med material av högsta kvalitet och behåller vissa
originalfunktioner som lägger till en speciell charm, såsom den ursprungliga formen
av fönstren.

När vi går in i lägenheten hittar vi en mycket stor hall som ger en stor känsla av
rymlighet. Till höger finns ett sovrum med inbyggd garderob och en liten balkong mot
gatan. Nästa dörr är sovrummet, med en garderob från vägg till vägg och tillgång till
balkong. Det tredje sovrummet, mindre och inriktat på uteplatsen, ligger på vänster
sida av entrén.

De två badrummen, en i varje ände av fastigheten, har stora duschar med glaspartier,
högkvalitativa toaletter, stora handfat med rymliga bänkskivor och bekväma och
funktionella lådor.

En stor vit skjutdörr ger vägen till vardagsrum med öppet kök, utrustat med alla
specialfunktioner, köksfläkt, apparater och en stor vit marmorbänk som är mycket
funktionell och elegant samtidigt. Detta rum är orienterat mot sydöst och har 2 stora
fönster till uteplatsen, som översvämmer utrymmet med naturligt ljus.

Denna lägenhet har ett stort utrymme och ljus tack vare de vita väggarna, de rymliga
rummen och de stora fönstren och balkongerna. Det kommer med luftkonditionering
och uppvärmning, och har nya VVS och elinstallationer.

Denna fastighet skulle vara idealisk både som en första bostad och för investeringar,
eftersom den kunde erbjuda en hög avkastning på grund av sitt läge i hjärtat av
staden.

lucasfox.se/go/val12735

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Exteriör, 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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