REF. VAL27720

€495,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Ruzafa, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Ruzafa » 46004

4
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134m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

REF. VAL27720

€495,000 Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Ruzafa, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Ruzafa » 46004

4

1

134m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

ÖVERBLICK

Lägenhet med 4 sovrum med modernistiska egenskaper i
Ruzafa, nära tjurfäktningsarenan och rådhuset.
Den här egenskapen, som för närvarande används som kontor, har många funktioner
från 1930-talet som den byggdes vid den tiden.
Dess mest karakteristiska egenskaper inkluderar de ursprungliga Nolla-mosaikgolven
i olika mönster, färger och storlekar samt dekorativa periodlister på högt i tak.
Ingången till fastigheten erbjuder en hall från vilken de olika rummen fördelas. Till
höger hittar vi de två första sovrummen som vetter mot framsidan och ett annat
sovrum som vetter mot ljusbrunnen (alla tre med perioddörrar). Korridoren öppnar
till vänster om hallen, längs vilken det finns ett badrum, en liten butik, ett annat
sovrum och slutligen det ljusaste rummet i hemmet: ett vardagsrum med stora
fönster och höga, dekorerade tak.
Lägenheten är i gott skick och är perfekt för dem som vill njuta av ett gammalt hem
nära tjurfäktningsarenan och stadens centrum.
Kontakta oss för att ordna ett besök.
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lucasfox.se/go/val27720
Hiss, Högt i tak, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Tidstypisk karaktär, Dubbla fönster,
I behov av renovering , Luftkonditionering,
Nära internationella skolor
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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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