
REDUCERAT PRIS

REF. VAL21466

1 100 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46005

5
Sovrum  

3
Badrum  

235m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusiv 235 m² stor fastighet belägen på översta
våningen i en byggnad som går tillbaka till 1965, i ett av
de mest privilegierade områdena i det emblematiska
grannskapet Gran Vía.

Denna fantastiska 235 m² stora fastighet, med spektakulär panoramautsikt över hela
staden, ligger på översta våningen i en emblematisk byggnad som går tillbaka till
1965, belägen i ett av de mest privilegierade områdena i Pla del Remei.

Lägenheten, som är idealisk för en familj, har rymliga ljusa rum och erbjuder
underbar unik utsikt över olika delar av staden från nästan alla dess utrymmen.

Byggnaden har conciergetjänst, privat parkering, hiss och servicehiss.

När vi kommer in i fastigheten har vi en rymlig entré och, till vänster, ett stort
vardagsrum uppdelat i 2 rum med stora fönster över fasaden. Härifrån kan vi tänka på
Turia Gardens, Arts and Sciences och till och med havet. Rakt framför har vi ett
praktiskt kök, som är mycket rymligt, med tillgång till ett praktiskt galleri och åtkomst
från serviceliften.

Ett gästbadrum serverar dagområdet i hemmet.

Nattområdet består av 5 sovrum med dubbelsäng, varav 2 har utsikt över fasaden,
med stora fönster så att du kan njuta av den trevliga morgonsolen och 3 sovrum med
utsikt över en uteplats. Slutligen serverar 2 kompletta badrum detta område.

Kontakta oss för mer information om denna underbara egendom.

lucasfox.se/go/val21466

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Gemensam terrass, Utsikt, Uppvärmning,
Service-hiss, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Exteriör
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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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