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ÖVERBLICK

Ljus lägenhet med stora rum och trevliga balkonger till
salu i ett hörn i en av Valencias huvudvägar.

När vi kommer in i byggnaden hittar vi trevliga välskötta gemensamma utrymmen.

Byggnadens utsida är magnifik, med utsikt över ett hörn med stora fönster och två
glada balkonger som garanterar utmärkt ljus.

Väl inne i lägenheten välkomnar en stor hall oss och ger oss tillgång till resten av
hemmet.

Först och främst hittar vi ett första enkelrum med en fin balkong. Därefter är det
andra rummet ett dubbelrum med garderober. Alldeles framför hittar vi ett annat
sovrum av mycket bra storlek. Ett badrum i modern stil erbjuds för att betjäna dessa
tre sovrum. I detta inre område finns det också ett praktiskt, välutrustat kök.

Återvänder till gatan, hittar vi en trevlig lounge. Slutligen har det stora sovrummet en
vardagsrumsdel, ett komplett badrum, en balkong och eftersom den är stor kan den
användas som en separat lägenhet.

Takhöjden och de vackra listerna gör rummen attraktiva och eleganta.

Fastighetens goda skick kompletteras med luftkonditionering i två sovrum och
centralvärme i hela hemmet.

Det är en idealisk lägenhet, både för investerare och för en familj på grund av dess
flexibilitet.

lucasfox.se/go/val25652

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

REF. VAL25652

330 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 4 Sovrum till salu i El Pilar, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pilar »  46001

4
Sovrum  

2
Badrum  

189m²
Planlösning

+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/val25652
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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