
SÅLD

REF. VAL25357

1 320 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 25m² terrass till salu i El Pla del Remei
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

4
Sovrum  

3
Badrum  

188m²
Planlösning  

25m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utsökt takvåning, med karaktär, stil, design, personlighet,
nivåarkitektur, i det renaste valencianska Eixample.

Beläget i en av de mest representativa modernistiska byggnaderna från Valencias
modernism från början av 1900-talet, bara 50 meter från Colón-marknaden.

Helt renoverad takvåning som vetter mot öster för att njuta av medelhavsbrisen
samtidigt som du tar ett glas vin från den generösa och soliga terrassen och beskådar
de 2 imponerande tornen i basilikan San Vicente Ferrer krönta av sina smala och
genombrutna spiror.

Huset har en avfasad geometri med mer än 25 meter fasad och liten korridor som
låter dig njuta av mycket naturligt ljus, utsikten över en stor och trädkantad
kvartersterrass fullbordar resten.

Det finns detaljer i projektet som taket i köket som har behållit putsen och den
ursprungliga balken, kvaliteter som golvvärmen, det naturliga trägolvet och
kvaliteten på snickeriet. Huset har i vissa områden en eller två trappsteg för att
komma åt rummen.

lucasfox.se/go/val25357

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, , , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Service-hiss, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong

REF. VAL25357

1 320 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 25m² terrass till salu i El Pla del Remei
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

4
Sovrum  

3
Badrum  

188m²
Planlösning  

25m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/val25357
https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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