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REF. VAL21030

1 040 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46004

5
Sovrum  

6
Badrum  

384m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Rymlig 5-sovrumslägenhet att uppdatera, belägen i en
vacker hörnbyggnad på en av de bästa platserna i
stadsdelen San Francesc.

Exklusivt och rymligt hem på 384 m² som ska uppdateras, beläget i en
avantgardebyggnad från 1978, i en av de bästa delarna av stadsdelen San Francesc.
Byggnaden ligger i ett hörn, så praktiskt taget alla rum är vända mot utsidan förutom
kök och badrum. Därför är det en lägenhet med ljusa och glada utrymmen.

Dess 384 m² fördelas på följande sätt: vi går in genom en rymlig hall med en stor
gästskåp. På höger sida hittar vi ett stort dubbelrum med stora fönster över fasaden,
ett stort garderobsområde och ett privat badrum. Därefter finns det ett rymligt kontor
med tillgång till en stor balkong som omger hela hemmet.

Därefter finns det stora vardagsrummet med 2 rum, med 3 stora fönster med tillgång
till balkongen. Nattområdet består av 3 sovrum med dubbelsäng, alla stora, med
många inbyggda garderober och privata badrum.

Det stora sovrummet har å andra sidan ett stort separat omklädningsrum och ett
privat badrum.

Köket, som ligger framför vardagsrummet, med helt vita lackerade ytor och har
många skåp, och en stor matplats med bord och stolar. Den har också en praktisk
tvättstuga, galleri, toalett och servicedörr.

Hela fastigheten är mycket ljus och glad på grund av sitt läge i ett hörn, de utsidan
vända rum och dess sydost orientering.

lucasfox.se/go/val21030

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Service-hiss, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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