REF. VAL26860

€385,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Ruzafa, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Ruzafa » 46005

3

1

137m²

Sovrum

Badrum

Byggyta
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ÖVERBLICK

Ljus egendom med 3 sovrum, nyrenoverad, med trägolv
och högt i tak
Denna lägenhet ligger i ett av de mest eftertraktade stadsdelarna i Valencia, med alla
möjliga tjänster tillgängliga.
När vi kommer in i lägenheten befinner vi oss i en hall som leder till matsalen till
höger, som är väldigt ljus med fönster på fasaden. Utsikten är tydlig och har utsikt
över huvudgatan.
Matsalen är perfekt åtskild från köket; emellertid får den senare ljus från
huvudrummet genom ett stort fönster. Köksstorleken gör att det kan utrustas med
alla slags elektriska apparater, bänkskivor och ett bord.
Till vänster om entrén är korridoren längs sovrummen, huvudbadrummet och ett litet
förråd fördelat. Dubbelrummet är utrustat med stora garderober och har ett rum för
toalett. De andra rummen i slutet av korridoren har gott om dagsljus och har högt
inredda tak.
Det är ett perfekt hem att flytta in i och kräver inte renovering.
Byggnaden, med en nyligen restaurerad fasad, har en modern hiss från
bottenvåningen.
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Naturligt ljus, Parkett, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Nära transportmedel
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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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