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980 000 € Takvåning - Till salu - Reducerat pris

Takvåning med 5 Sovrum med 15m² terrass till salu i Sant Francesc, Valencia
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ÖVERBLICK

Takvåning med terrass bredvid Plaza del Ayuntamiento.
Underbar utsikt, rymlighet och exklusivitet är några av de
enastående funktionerna i detta magnifika hem.
Elegant perfekt renoverad byggnad med conciergetjänst som också, på grund av
begränsad passeringstrafik, garanterar invånarna med en god grad av säkerhet.
Den här egenskapen är byggnadens mest exklusiva hem, eftersom den har hela
golvet. Ingången erbjuder oss två entrédörrar: den huvudsakliga och servicen.
Med huvudentrén anländer vi till en elegant hall färdig med samma kvalitetsmaterial
som vi hittar i hela hemmet. Till höger om oss har vi ett vardagsrum som är mycket
trevligt på vintern tack vare sin soliga aspekt och från vilken vi kan komma åt
terrassen för att njuta av den spektakulära panoramautsikten som denna del av
staden erbjuder. Naturligtvis kommer det goda valencianska klimatet att tillåta oss
att vara utomhus i detta takvåning större delen av året. Resten av rummet har många
fönster som ger det ljus och utmärkt utsikt tack vare golvets höjd.
När vi återvänder till interiörshallen och går i motsatt riktning, börjar vi med ett
mycket stort utvendigt kontor som gör att vi kan fortsätta njuta av ljuset och den
tydliga utsikten. Vi fortsätter med ett sovrum med badrum. Det utvändiga sovrummet
är rymligt och har ett privat badrum med dusch och badkar. Efter detta är två rymliga
sovrum med fantastisk utsikt och ett komplett badrum. Alla rum har otaliga
garderober och är utrustade med oberoende luftkonditioneringsenheter.
Vid denna punkt av huset anländer vi till ett stort välkomnande vardagsrum, som är
mycket trevligt på sommaren med tanke på dess inriktning och erbjuder fantastisk
utsikt ut till hamnen vid horisonten. En gästtoalett finns i denna del av hemmet.
Till slut hamnar vi i det enorma köket, med en matsal och en praktisk tvättstuga.
Fastigheten är mycket väl positionerad när det gäller ljus och ventilation eftersom
den vetter mot alla riktningar. Kontakta oss för ytterligare information.
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Utsikt över bergen, Terrass, Portvakt, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör,
Dubbla fönster
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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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