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Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004
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283m²
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ÖVERBLICK

Ljus fastighet med ett 65 m² stort vardagsrum och 4
dubbelrum i Cirilo Amorós.

Vi presenterar denna fastighet på en hög och ljus våning i en byggnad i modern stil
belägen i Cirilo Amorós. Den njuter av mycket sol och korsventilation och har två
ingångar: den huvudsakliga och tjänsten en.

Från huvudentrén går vi till ett stort vardagsrum-matsal på mer än 60 m² med en stor
balkong som har utsikt över Cirilo Amorós. Mot andra hållet hittar vi resten av
bostaden. I det närmaste läget till vardagsrummet ligger köket, stort, mycket ljust och
med tvättstuga. Också bredvid vardagsrummet finns ett separat rum eller arbetsrum,
som kan vara en del av dagområdet eller användas som sovrum.

Om vi fortsätter hittar vi tre sovrum med stora garderober och egna badrum. Det 35
m² stora sovrummet sticker ut, som har en utomordentligt solig orientering. Alla
sovrum är dubbla och generöst tilltagna, samt ljusa. Huset har en andra stor balkong i
söderläge och med utgång från ett av sovrummen.

Bostadens kvalitet och finish är utmärkt, med stengodsgolv och kakel, invändigt
snickeri av svensk furu och exteriörsnickerier i vitlackerad aluminium.

I perfekt skick att flytta in i är det ett idealiskt hem för en familj på jakt efter stora
utrymmen, ljus, en praktisk planlösning och bra finish.

lucasfox.se/go/val28466

Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
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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