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REF. VAL21540

445 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46001

4
Sovrum  

2
Badrum  

158m²
Byggyta

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad 4-sovrumslägenhet med 2 badrum i centrala
Valencia gamla stan. Efter att ha genomgått en
omfattande renovering är denna fastighet designad och
färdigställd till högsta standard.

Lucas Fox är stolta över att kunna erbjuda denna renoverade fastighet med 4 sovrum
öst-väst i hjärtat av gamla stan. Den här egenskapen är felfri i hela. Det öppna
loungeköket erbjuder ett vackert utrymme för underhållning med gott om plats för
både informella och formella kvällar. Alla sovrum har inbyggda garderober, släta tak
och golv i hårt trä. Badrummen har fått en mycket modern touch med
designarmaturer och inredning.

Lägenheten har ett överflöd av naturligt ljus och utrymme som ger en varm känsla
hela tiden. Luftkonditionering och värmesystem är installerade i alla rum medan
dubbla fönster och nya fönsterluckor har lagts till för total ro i sinnet. Hantverket har
gjort det till denna vackra renovering är tydligt att se från det ögonblick du kommer
in i fastigheten.

Valencia flygplats ligger 20 minuters bilresa bort. Det är en 10-minuters promenad till
den berömda järnvägsstationen Valencia med direkta snabbtåg till Barcelona och
Madrid. Stranden ligger 10 minuters tunnelbanesresa bort. Internationella skolor
ligger också i närheten.

Den här egenskapen är perfekt för familjer som vill flytta till Valencia eller att
använda som andra bostad.

lucasfox.se/go/val21540

Parkett, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning
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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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