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REF. VAL28449

890 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 8m² terrass till salu i El Pla del Real
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Real »  46010

4
Sovrum  

5
Badrum  

229m²
Planlösning  

8m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Elegant nyrenoverad lägenhet med terrass, högkvalitativa
finish och en modern och funktionell design till salu på
översta våningen i en byggnad i det exklusiva kvarteret
Pla del Real.

Exklusiv helt ny lägenhet på 229 m² med terrass och renovering av högsta kvalitet.
Det ligger på fjärde våningen i en byggnad som byggdes 1970, i stadsdelen Pla del
Real, perfekt bevarad och med välskötta gemensamma utrymmen.

Denna fastighet erbjuder en modern och funktionell design med breda och öppna
ytor, alla mycket ljusa. Alla detaljer har tagits om så maximalt och ädla material av
första kvalitet har alltid använts för att uppnå en fullständig harmoni mellan
utrymmen och färger.

Vi kommer in i hemmet via vardagsrummet, som består av ett mycket stort
vardagsrum med matsal, med ett stort fönster fram och tillgång till en trevlig terrass i
söderläge. I vardagsrummet avgränsar en skräddarsydd soffa hela utrymmet i två
olika zoner, en med 68-tums smart-tv, inbäddad i en naturlig marmorvägg i
stenfärger, och den andra skulle vara vardagsrummet, med en anpassat inbyggt
barskåp, med en hylla i naturligt trä.

Till vänster är matsalen, med ett stort skräddarsytt matbord, i harmoni med resten av
möblerna. Alldeles intill den, och åtskild av en stor ö, ligger köket. Den har stor
lagringskapacitet och alla apparater är förstklassiga och monterade, samt en
toppmodern fläkt.

En gästtoalett, gömd bakom en naturlig trävägg, serverar dagområdet.

Nattområdet är uppdelat i fyra stora dubbelrum, alla med stora garderober och
privata badrum.

Lägenheten erbjuds helt möblerad, mestadels gjord på mått, samt dekorativa föremål
och tillbehör, allt från ledande varumärken.

Kvaliteten på alla material och ytbehandlingar sticker ut, den perfekta
kombinationen av olika färger för att skapa en bekväm atmosfär i alla utrymmen.

lucasfox.se/go/val28449

Terrass, Hiss, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Service-hiss,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Balkong
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Detta magnifika hem sticker ut för den generösa storleken på sina rum, renoveringens
kvaliteter, den avantgardistiska och funktionella designen och detaljerna som tas
hand om maximalt. Det har också möjlighet att köpa två parkeringsplatser, som inte
ingår i priset.

Kontakta oss för mer information.

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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	Elegant nyrenoverad lägenhet med terrass, högkvalitativa finish och en modern och funktionell design till salu på översta våningen i en byggnad i det exklusiva kvarteret Pla del Real.

