
SÅLD

REF. VAL14965

440 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46003

4
Sovrum  

2
Badrum  

141m²
Planlösning  

8m²
Terrass

+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

Ljus och rymlig 4-sovrumslägenhet med garage, till salu i
ett exklusivt område i La Seu, Valencia.

Fantastisk lägenhet med fina balkonger med utsikt över ett gågatan som fyller huset
med naturligt ljus och med möjlighet att få ett garageutrymme (ingår ej i priset).

Fastigheten sticker ut för sin utmärkta layout. Rummen är rymliga, särskilt
sovrummet med eget badrum och vardagsrummet, som har en privilegierad
inriktning. Alla sovrum och vardagsrummet har utsikt över torget genom vackra
balkonger, unika i hela byggnaden. Ytterligare tre sovrum, ett komplett badrum och
ett kök som ansluter till en terrass på den inre uteplatsen kompletterar lägenheten.
Det är en byggnad med få grannar som erbjuder stor lugn och komfort.

Den har centralvärme från radiatorer och luftkonditionering på strategiska platser för
att garantera din komfort när som helst på året. Lägenheten har ett stort
förvaringsutrymme uppdelat i flera inbyggda garderober. Taket är hög slut golven är
marmor.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta magnifika hem.

lucasfox.se/go/val14965

Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Utsikt, Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Balkong

REF. VAL14965

440 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46003

4
Sovrum  

2
Badrum  

141m²
Planlösning  

8m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.se/go/val14965
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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.

REF. VAL14965

440 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46003

4
Sovrum  

2
Badrum  

141m²
Planlösning  

8m²
Terrass

+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

	Ljus och rymlig 4-sovrumslägenhet med garage, till salu i ett exklusivt område i La Seu, Valencia.

