REF. VAL18258

€920,000 Takvåning - Till salu

Takvåning med 4 Sovrum med 20m² terrass till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Sant Francesc » 46002
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+34 960 077 790
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ÖVERBLICK

Magnifik takvåning som sticker ut för sin rikliga ljus och
art deco-stil, vilket ger den en unik charm. Det har 2
terrasser mot söder och med utsikt över Estación del
Norte.
Lägenhet med en byggd yta på 217 m² och vetter mot söder med 2 soliga dubbla
terrasser och spektakulär utsikt över hela staden. Det ligger i ett fantastiskt område i
staden, framför Estación del Norte, omgiven av modernistisk arkitektur och
eklektiska valenianska byggnader, bara 3 minuter från Plaza del Ayuntamiento.
Fastigheten har 2 vingar. Från huvudentrén kan vi komma åt en av terrasserna, den
sekundära vingen eller huvudvingen.
Från huvudvingen hittar vi först ett majestätiskt vardagsrum med en upphöjd lounge
som användes som balkong för utställningskvällar, ett utrymme som gör fastigheten
arkitektoniskt unik, tillsammans med resten av rummen.
Efter att ha passerat en korridor går vi till köket, i klassisk valensiansk stil och i
mycket gott skick och 2 sovrum, ett av dem det viktigaste med ett privat badrum med
ljus och speglar som ger det en speciell stil.
I den sekundära flygeln har vi ett litet vardagsrum som också fungerar som kontor
och gångväg till ytterligare två sovrum som kan nås via den andra dörren eller genom
en sekundär hall. Det finns ett badrum och ett pentry som är integrerat i ett av
sovrummen för att göra det som en mini-lägenhet. Det andra sovrummet har tillgång
till terrassen.
Det är ett unikt stilhem som är värt att bevara och återställa för att njuta av en unik
lägenhet i Villalba-byggnaden, som inte bara erbjuder naturligt ljus, en terrass och
rymliga rum, utan också ett hem med historia och en unik arkitektur.
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lucasfox.se/go/val18258
Terrass, Hiss, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, , Balkong,
Nära transportmedel
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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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