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REF. VAL23451

620 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i La Seu, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  La Seu »  46003

4
Sovrum  

3
Badrum  

196m²
Byggyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Mycket rymlig lägenhet, i utmärkt skick, med magnifik
utsikt över Turia Gardens, med garage i samma byggnad,
material av god kvalitet och en utmärkt layout.

Denna moderna byggnad sticker ut för sin praktiska och enkelhet på ett exceptionellt
läge. Utan tvekan är att bo framför den största gröna ytan i Valencia, medan du
fortfarande bor i stadens centrum, är en lyx och kommer att förbättra din livskvalitet.
Det erbjuder också ett trevligt gemensamt område och den stora fördelen med att ha
en stor parkeringsplats och förråd i samma byggnad.

Detta är ett välkomnande, välskött hem.

En av höjdpunkterna på denna fastighet är den fantastiska fria utsikten som den
erbjuder tack vare de breda och många fönster från golv till tak, men som har utmärkt
isolering. Lägenheten är vänd mot utsidan.

Entrén lämnar den rymliga vardagsrums-matsalen på vår vänster, där vi kan njuta av
öppen spis och de högkvalitativa material som används tillsammans med
panoramautsikt, vilket skapar en mycket speciell mysig atmosfär. På motsatt sida
finns det ett modernt kök med alla perfekt inredda element, gott om plats och ett
praktiskt galleri med balkong. Detta område är badat i ljus tack vare sin soliga sydliga
aspekt. Vi fortsätter med ett badrum som serverar dagområdet.

Nattområdet utnyttjar utrymmet väl med tanke på dess konfiguration med en liten
landning och rum på båda sidor. Den består av tre sovrum med stora inbyggda
garderober och ett komplett badrum. Och slutligen finns det sovrummet med
omklädningsrum och privat badrum.

I hela fastigheten hittar vi luftkonditioneringskanaler, radiatorer, vit snickeri, utmärkt
akustisk isolering och nyrenoverade badrum och kök samt trägolv.

lucasfox.se/go/val23451

Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, Gemensam terrass, Parkering,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Lekplats,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Renoverad, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, 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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