REF. VAL21161

€660,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 5 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » El Pla del Remei » 46004

5

3

235m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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 lägenhet att renovera, på tredje våningen i ett
hörnbyggnad från 1945 och ligger på en av de bästa
gatorna i det eleganta kvarteret Pla del Remei. Garage
parkeringsplats ingår i närliggande byggnad.
Denna magnifika lägenhet på 235 m² med behov av totalrenovering har utmärkt
potential med tanke på golvet, stora utrymmen och åtta utåtvända fönster.
lucasfox.se/go/val21161

Lägenheten ligger i en perfekt underhållen fasad byggnad från 1945, i en lugn och
trevlig gata i stadsdelen Pla del Remei. Det är mycket nära den emblematiska
Mercado de Colón och Turia River Gardens.
Lägenheten har behållit sitt ursprungliga högt i tak med gjutning och Moblia inre
snickeri.
En stor entré leder till vardagsrummet, med två stora fönster på fasaden och en
angränsande lounge eller kontor. Det rymliga köket har tillgång till ett praktiskt
galleri med utsikt över en lätt brunn.
Nattområdet består av fem sovrum, alla mycket rymliga och med inbyggda
garderober. Tre av sovrummen har ett fönster på fasaden medan två har utsikt över
ljuset. Det finns två stora badrum med ett fönster mot ljusbrunnen.
Eftersom fastigheten är vänd utåt och i en hörnbyggnad är den mycket ljus och glad.
Lägenheten drar nytta av individuell radiatorvärme.
Fastigheten har ett garage i en närliggande byggnad.
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Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Parkering, Exteriör,
I behov av renovering ,
Nära transportmedel, Service-hiss,
Uppvärmning, Utsikt
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

