REF. VAL22559

637 500 € Lägenhet - Såld

lägenhet med 4 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » El Pla del Remei » 46004
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Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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Denna exklusiva lägenhet på 198 m² ligger på översta
våningen i en byggnad som byggdes 1968 med
conciergeservice och garage i ett av de bästa områdena i
stadsdelen Pla del Remei.
Denna rymliga 198 m² lägenhet att renovera ligger på översta våningen i en byggnad
från 70-talet, perfekt bevarad och i mycket gott skick. Det ligger på en av de mest
kända gatorna i det emblematiska stadsdelen Pla del Remei, mycket nära den livliga
Mercado de Colón, Gran Vía Marqués del Turia och den underbara Turia-trädgården.
Lägenheten är mycket ljus och solig tack vare sitt läge på ett högt golv, förutom dess
goda orientering och tydliga vyer från framsidan av fastigheten.
Lägenheten behöver fullständig renovering och har stor potential på grund av dess
rektangulära plan och de stora utrymmena.
Vi kommer till lägenheten genom en stor hall och till vänster hittar vi tre rum som
vetter mot fasaden: en vardagsrum och matsal. Alla dessa rum har stora fönster och
tillgång till en balkong där du kan njuta av en trevlig utsikt över de ståtliga
byggnaderna i stadens centrum.
På höger sida av hallen går vi åt ett stort kök som öppnar in i galleriet. Fastigheten
kompletteras med 4 sovrum och 2 badrum.
Det bör noteras att denna lägenhet, förutom att ha en parkeringsplats i samma
byggnad, har samägande av samhällets bottenvåning.
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lucasfox.se/go/val22559
Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Exteriör, I behov av renovering ,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Uppvärmning,
Utrustat kök, 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.
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