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ÖVERBLICK

3-rumshus till salu i en modernistisk byggnad på
Valencias Golden Mile, med många möjligheter till
renovering och fri utsikt över Palacio del Marqués de Dos
Aguas.

Detta exklusiva hem i Poeta Querol, på Valencias Golden Mile, ligger i en ståtlig
egendom från femtiotalet med en modernistisk fasad och conciergeservice.

Huset har en yta på 187 m² och kräver renovering, men erbjuder stora möjligheter och
möjlighet att anpassa det efter din smak och preferenser. Med nuvarande fördelning
går vi in i huset genom en stor hall, som leder direkt till kontoret, rymlig, ljus och med
fönster mot huvudfasaden. Efter reformen som vi föreslår, återställande av den
ursprungliga fördelningen av huset, kommer hallen och det mycket rymliga
vardagsrummet och matsalen att förenas i ett enda utrymme med tre yttre fönster
med direkt utsikt över Palace of the Marqués de. Dos Aguas, en av de vackraste
byggnaderna i staden, alla inramade av Poeta Querols träd. Från hallen, till vänster,
skulle vi ha utrymmet för köket, med möjlighet att ha det avskilt eller öppet mot övrig
dagyta.

Väl förbi dessa två utrymmen kommer en korridor till vänster att leda oss till
nattområdet, som består av tre sovrum, två badrum och en tvättstuga med ett galleri
som vetter mot en ljus innergård. Sovrummen är alla exteriöra, med utsikt över en
stor uteplats i block, och det största har ett eget badrum.

Huset ligger på tredje våningen vilket ger det mycket ljus på eftermiddagen och låter
dig njuta av öppna och klara vyer. Den har inbyggda garderober, gasuppvärmning
med radiatorer och klinkergolv.

En utmärkt möjlighet till ett mycket konkurrenskraftigt pris i en av de bästa
byggnaderna på den eftertraktade Calle de Poeta Querol. Kontakta oss för mer
information.

lucasfox.se/go/val18284

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Utsikt, Uppvärmning, 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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