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REF. VAL15241

820 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i La Xerea, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Xerea »  46003

4
Sovrum  

2
Badrum  

226m²
Planlösning

+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 lägenhet med periodfunktioner till salu i en
modernistisk byggnad i det historiska centrum av
Valencia.

Denna eleganta renoverade egendom i hjärtat av Valencia upprätthåller de
arkitektoniska dragen i de ståtliga husen i det tjugonde århundradet. Den noggranna
restaurering av högt i taket, dekorativa detaljer i gips och inredning, tillsammans med
en magnifik renovering, gör det till en underbar och mycket vacker egendom. Det
ligger i en modernistisk byggnad som är i perfekt skick och har perioden funktioner
samt en concierge service, en hiss och rullstol.

Efter att ha kommit in i en stor hall välkomnar en elegant lobby oss. Detta ger plats åt
ett ljust och soligt vardagsrum, tack vare den södra orienteringen av fastigheten.
Detta rum har en magnifik utsikt över parken Alfonso el Magnánimo. Därefter går vi
vidare till ett stort sovrum med eget badrum och omklädningsrum. Ingångshallen
leder också till ett kontor och en korridor till det utrustade köket, ett badrum och 3
dubbelrum, varav 2 har utsikt över de magnifika monumenten i staden som Bancaja
Cultural Center.

Lägenheten är utrustad med värme för att garantera din komfort när som helst på
året. Det finns också möjlighet att köpa en parkeringsplats på gatan bredvid
fastigheten (ingår inte i priset).

Tveka inte att kontakta oss för att besöka denna lägenhet i ett av de mest exklusiva
områdena i Valencia.

lucasfox.se/go/val15241

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Service-hiss, Rullstolar, Renoverad, Förråd,
Exteriör
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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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