REF. VAL21958

420 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Extramurs, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Extramurs » 46007
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+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Ljus lägenhet med 2 sovrum och lyxiga ytor till salu i
stadsdelen La Roqueta i Valencia.
Lucas Fox International Properties presenterar ett magnifikt renoverat och helt nytt
hem med lyxiga ytor. Det ligger på översta våningen i en modernistisk byggnad med
högt i tak och har mycket naturligt ljus hela dagen tack vare sina stora golv-till-takfönster.
När vi kommer in i lägenheten hittar vi vardagsrummet och det fullt utrustade
köksdynan med avancerade apparater, som också erbjuder en central ö där du kan
arbeta med datorn.
När vi går mot nattområdet hittar vi på ena sidan av hallen ett sovrum med
dubbelsäng mot ljuset och på andra sidan ett badrum med dusch. I slutet av
korridoren hittar vi sovrummet, vänd mot blockets innergård och dekorerat som ett
riktigt lyxigt hotellrum, med jacuzzi-badkar i mitten, separata toalettområden, en
handfat och ett separat omklädningsrum.
En riktig pärla i stadens centrum för kunder med mycket hög standard.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val21958
Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Tidstypisk karaktär, , , Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Utrustat kök, 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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