REF. VAL21028

890 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 5 Sovrum med 21m² terrass till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Gran Vía » 46005

5

4

289m²

21m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Exklusiv 289m² lägenhet med en stor terrass, på översta
våningen i ett hörnbyggnad från 1958, med underbar
utsikt över trädgården.
Detta rymliga hem, som mäter 289 m², presenteras helrenoverat med en stor terrass
och en funktionell utformning. Lägenheten ligger i ett privilegierat läge i stadsdelen
Gran Vía och har underbar direkt utsikt över flodträdgårdarna i Turia. Dessutom är
det sydostläge och är exceptionellt ljust och soligt. Lägenheten ligger i en ståtlig
byggnad som byggdes 1958 med en conciergeservice. Det är mycket nära centrum,
Mercado de Colón och Gran Vía, och nära många skolor och plantskolor.
Lägenheten har nyligen renoverats med högkvalitativa material, en modern och tidlös
design och en mycket funktionell layout. En liten hall leder oss till ett vardagsrum
som mäter över 50 m², uppdelat i flera rum och med stora fönster på fasaden, med
underbar klar utsikt över Turia River Gardens. På höger sida hittar vi ett stort kontor
som vetter mot en glaserad terrass med oslagbar utsikt.
I det här området hittar vi också ett komplett gästbadrum med dusch och ett litet
förråd. På baksidan är det stora köket, vitlackat och halvinkorporerat i matsalen, med
stor lagringskapacitet, förstklassiga material och inbyggda apparater. Det har ett
praktiskt tekniskt rum och tvättstuga med galleri.
Nattområdet, separerat från resten av lägenheten med en skjutdörr, består av
sovrummet med omklädningsrum och ett stort badrum med dusch.
Tre dubbelrum och två stora badrum, ett med badkar och det andra med dusch,
kompletterar fastigheten.
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lucasfox.se/go/val21028
Hiss, Naturligt ljus, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Walk-in closet
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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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