
SÅLD

REF. VAL28181

800 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 6 Sovrum med 10m² terrass till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

6
Sovrum  

2
Badrum  

247m²
Planlösning  

10m²
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

Elegant lägenhet att renovera, med högt i tak och original
mosaikgolv, på en hög våning i en symbolisk byggnad från
30-talet.

Denna imponerande och exklusiva fastighet på 247 m² ligger i en elegant
modernistisk byggnad i stadsdelen Gran Vía. Det är perfekt bevarat med tidstypiska
arkitektoniska inslag och vackra takhöjder.

Denna ljusa fastighet ligger på en hög våning och har en vacker entrédörr. Taket, med
perfekt underhållna känsliga lister, är mer än tre meter höga. Dessutom har
lägenheten fortfarande de ursprungliga och färgglada mosaikgolven, med olika
mönster i varje rum, samt snickeri och vita lackade möbler.

Fastigheten är rektangulär i form och erbjuder stor renoveringspotential på grund av
rumsstorleken.

När vi kommer in i hemmet hälsas vi av en stor hall. På höger sida och mot fasaden
finns vardagsrummet och två rymliga sovrum. Denna del av lägenheten har stora
fönster mot öster, så den får den trevliga morgonsolen.

I den centrala delen, med fönster till en välskött uteplats, hittar vi köket,
serviceområdet och två kompletta badrum.

På baksidan finns tre stora sovrum med stora fönster som vetter mot en generöst
solig uteplats. Två av dem erbjuder också tillgång till en trevlig terrass på cirka 12 m².

Fastigheten har individuell gasuppvärmning av radiatorer samt conciergetjänst.

lucasfox.se/go/val28181

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, , , Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Exteriör, Balkong
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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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