
SÅLD

REF. VAL28580

525 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 28m² terrass till salu i El Pla del Remei
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

2
Sovrum  

2
Badrum  

108m²
Planlösning  

28m²
Terrass

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

Lägenhet med en trevlig terrass, belägen i en helt
renoverad modernistisk byggnad i en av de mest eleganta
gatorna i Eixample, bredvid Mercado de Colón.

Denna exklusiva 156 m² stora lägenhet ligger i en modernistisk byggnad som
totalrenoverades 2003. Den ligger i en av de mest exklusiva och eleganta gatorna i
stadsdelen Pla del Remei, mycket nära Mercado de Colón och Gran Vía i Marqués del
Turia.

Fastigheten har totalrenoverats med en modern och funktionell design och en mycket
praktisk layout, som tar hand om alla detaljer och skapar en mycket trevlig atmosfär.

Vi går in i fastigheten genom en liten hall och till höger går vi in i ett stort rektangulärt
vardagsrum / matrum med ett stort fönster som leder till en rymlig terrass, perfekt
för att njuta av det trevliga Medelhavsklimatet.

Till höger om vardagsrummet finns köket, åtskilt av en stor skjutdörr som gör det
möjligt att integrera det i vardagsrummet. Köket har vita möbler och bänkskivor, en
stor lagringskapacitet och avancerade apparater.

Från köket kommer vi ut till en liten uteplats mycket väl inredd, där vi hittar
tvättstugan, med tvättmaskin, panna och klädstreck. I detta område finns också ett
stort komplett badrum som serverar dagområdet och ett av sovrummen.

På vänster sida av ingången, skild från dagområdet, ligger nattområdet med två
mycket glada och soliga sovrum i söderläge. Båda rummen har inbyggda garderober
och delar ett komplett badrum.

Hela fastigheten har marmorgolv i ljusa nyanser, samt snickeri av naturligt trä och ett
stort antal inbyggda garderober. Den är utrustad med varm och kall
luftkonditionering.

I priset ingår ett förråd på bottenvåningen.

lucasfox.se/go/val28580

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Marmorgolv, , Utrustat kök,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, 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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