
SÅLD

REF. VAL23277

695 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 5 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

5
Sovrum  

3
Badrum  

225m²
Byggyta
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ÖVERBLICK

Magnifik lägenhet på 225 m², belägen i en byggnad från
1960-talet, med conciergeservice, säkerhet och parkering,
i ett av de bästa områdena i stadsdelen Pla del Remei.

Denna magnifika fastighet ligger på översta våningen i en vacker byggnad, belägen i
ett privilegierat område i Pla del Remei, mycket nära Turia River Gardens, och med
underbar fri utsikt över Porta de la Mar och Calle Colon.

Byggnaden, byggd 1968 och perfekt bevarad, har en concierge-service, säkerhet och
parkering.

Lägenheten kräver renovering, men den har en enorm potential på grund av dess
rektangulära planlösning med en funktionell utformning med knappt några
korridorer, med utsidan mot rummen och stora fönster från golv till tak framför.

Vi får tillgång till fastigheten via en stor hall med ett praktiskt skåp. Mittemot hittar vi
det enorma vardagsrummet, med flera områden och stora golv-till-tak-fönster,
genom vilka rikligt med naturligt ljus kommer in, och med underbar fri utsikt över
Porta de Mar och Calle Colon.

Framför vardagsrummet finns ett stort kök med ett praktiskt galleri, serviceingång,
sovrum och badrum.

Bredvid vardagsrummet finns det två stora sovrum, inklusive sovrummet med
toalettområde och badrum. Alla har stora fönster med fri utsikt över Calle Colon och
tillgång till en stor balkong. Idag är det täckt och inbyggt i hemmet, men om det
önskas skulle det kunna upptäckas.

Dessutom erbjuder lägenheten två andra sovrum och ett badrum med fönster till en
stor innergård.

Fastigheten är mycket ljus och har underbar fri utsikt.

Luftkonditioneringssystemet i kanalen ingår i priset i alla rum samt en
parkeringsplats för garaget.

lucasfox.se/go/val23277

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Balkong, Exteriör,
I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Service-hiss,
Tjänsteentré, 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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