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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i El Pla del
Remei, Valencia

Denna fantastiska nya utveckling är strategiskt belägen i hjärtat av Valencia, mellan
Alameda och Pla del Remei, i ett av de mest eftertraktade områdena i staden, bredvid
stadens huvudgator, affärsområdet och Turias flodträdgårdar.

Utvecklingen erbjuder ett urval av 3 och 5 sovrum med inredning av Vicente Navarro
och fantastisk utsikt över staden, Puente de las Flores och staden för konst och
vetenskap. Både lägenheterna själva och de gemensamma utrymmena pryder finish
och material av högsta kvalitet, värda ett bra hotell.

Dessa helt nya lägenheter har byggda områden mellan 135 och 275 m² bortsett från
takvåningen som mäter 297 m² plus 100 m² privat terrass med pool och grill.
Noggrann uppmärksamhet har ägnats åt byggnadsdetaljerna, vars resultat är en
samling av bostäder med öppna ytor utan kolumner och högt i tak.

Varje fastighet drar nytta av golvvärme, luftkonditionering genom zoner,
karrarmarmor, finska ekparkett, SieMatic kök och hemautomatiseringssystem.
Dessutom är de väldigt tysta på grund av väggens tjocklek, ljudisolering och
fyrdubbla glasrutorna.

Kampanjen har ett oberoende larmsystem samt 24-timmars säkerhet,
övervakningskameror och panikknappar i samhällsområdena. Garageplatser finns i
källaren.

slingor

Ny utveckling avslutad, helt nya bostäder
Oslagbar plats intill stadens stora motorvägar, det kommersiella området och
trädgårdarna i Turia
Högkvalitativa material och inredning
24 timmars säkerhetstjänst
Rymliga lägenheter på 3-5 sovrum och 135-275 m²
Fantastisk utsikt över staden

lucasfox.se/go/val19805

Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, , Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster
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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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