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ÖVERBLICK

Utmärkt modern lägenhet med 3 sovrum till salu på en av
de bästa gatorna i Ciutat Vella, Valencia

Denna lägenhet på 233 m² ligger på en övervåning i en byggnad med anor från 1962
med conciergeservice och hiss. Det ligger på en av de bästa gatorna i Sant Francesc, i
ett av de mest exklusiva och privilegierade områdena i det här området.

Lägenheten har totalrenoverats med högklassiga material och presenteras med en
mycket modern design och en mycket funktionell planlösning. Att ligga på en hög
våning och i söderläge är otroligt ljust och soligt.

Lägenheten har 2 entréer, huvudentrén som är en säkerhetsdörr som leder till
vardagsrummet och serviceentrén som leder till köksdelen. Lägenheten har ett
rymligt vardagsrum med utgång till en stor balkong med fri utsikt. Köket är delvis
integrerat i vardagsrummet och har designmöbler och inbyggda avancerade
apparater, inklusive en vinkyl. Dessutom har den ett separat bruksområde.

Sovrummet består av 3 sovrum, alla mycket rymliga och med eget badrum. Det stora
master bedroom, med utgång till balkongen, har ett stort omklädningsrum och ett
komplett badrum med kakel av det prestigefyllda märket Inalco Storm. De andra 2
dubbelrum har fönster med utsikt över ljuskällan, ett eget badrum och stora
garderober.

Hela fastigheten har flerskiktade trägolv med mörkgrå magnum ekfinish och
luftkonditioneringskanaler, samt uppvärmning med radiatorer i grå aluminium av
Zehnder Kleopor, så det är väldigt mysigt hela året.

Slutligen är det även möjligt att skaffa en parkeringsplats i närheten om kunden
önskar.

Ett modernt hem med utmärkt kvalitet, perfekt för familjer, nära alla tjänster och
internationella skolor.

lucasfox.se/go/val15569

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tjänsteentré,
Service-hiss, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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