
SÅLD

REF. VAL20967

740 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 59m² terrass till salu i El Carmen, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Carmen »  46001

3
Sovrum  

3
Badrum  

179m²
Planlösning  

59m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymlig designer takvåning till salu med garage i samma
byggnad och en magnifik terrass med klar utsikt.

Utmärkt fastighet med ytbehandling av högsta kvalitet och en funktionell design. (Har
turistkort)

Vi går in i lägenheten i det rymliga vardagsrummet med inbyggt kök, som drar nytta
av utmärkt ljusinsläpp. Köket har inbyggda, panelade vitvaror och bredvid finns ett
praktiskt grovkök. Spiraltrappan, samt ger tillgång till övervåningen, skapar en
uppdelning mellan vardagsrum och sovrum på nedre våningen. Det finns ett komplett
badrum, master bedroom med eget badrum och omklädningsrum och ett andra
sovrum.

På övervåningen finns ett bekvämt och rymligt vardagsrum, ett komplett badrum och
tillgång till terrassen. Terrassen är perfekt för att njuta av det valencianska klimatet
medan du kopplar av och njuter av den spektakulära utsikten.

Belysningen, lackerade snickerier, snickerier, luftkonditionering och den höga
kvaliteten på material som används under renoveringen garanterar ett förstklassigt
hem.

En garageplats i källaren i samma byggnad ger parkering i ett område där utrymmen
är svåra att komma över.

lucasfox.se/go/val20967

Terrass, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör,
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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