
REF. VAL27718

475 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

4
Sovrum  

2
Badrum  

134m²
Planlösning

+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

Mycket ljus lägenhet med högt inredda tak, till salu i
hjärtat av Gran Vía.

Denna lägenhet har högt inredda tak, vilket ger den ett mycket elegant utseende.

När vi kommer in hälsas vi av en hall som leder direkt till fastighetens huvudrum: ett
mycket ljust vardagsrum / matsal med stora fönster som vetter mot gatan. De
dekorativa listerna i taket och bågarna är eleganta detaljer som gör detta utrymme
väldigt speciellt.

Tvärs över hallen finns tre enkelrum med trägolv, två badrum, ett kök och ett
dubbelrum är fördelade längs korridoren. Den senare har också höga och dekorerade
tak, vilket ger den en raffinerad atmosfär.

Fastigheten är i gott skick och är perfekt att flytta in i. Fastighetens form gör det
enkelt att ge upplägget om den nya ägaren vill göra det.

lucasfox.se/go/val27718

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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