REF. VAL28596

€2,100,000 Takvåning - Till salu

Nybyggd Takvåning med 4 Sovrum med 59m² terrass till salu i Palacio de
Congresos
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Palacio de Congresos » 46023
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Takvåningar till salu i Palacio
de Congresos, Valencia med ett start pris på €1,100,000
Vi presenterar de mest kosmopolitiska takvåningarna i staden på Ikons övre nivåer,
med stora terrasser och solarium för att njuta av Medelhavsljuset och den mest
spektakulära panoramautsikten över staden.
Takvåningarna med 3 och 4 sovrum utgör de översta våningarna i de Ricardo Bofilldesignade tornen, i ett ikoniskt höghus med kraftfulla gemensamma områden,
medelhavsträdgårdar, en stor pool, gym och gourmet socialt område.
Takvåningarna är de mest exklusiva bostäderna i projektet. Här når arkitekturen sin
högsta nivå i design och kvalitet, från bilden, distributionen och finishen, till
orienteringen och varumärkena.
De utrymmen som är utformade för att uppnå bästa välbefinnande är perfekt
formulerade så att varje ögonblick i det dagliga är perfekt, går från det mest
diaphanösa, flytande och öppet till det mest intima och välkomnande. Rummen
skapar två kompatibla miljöer; det mest sociala, vardagsrummet, köket, terrassen;
och det mest privata, sovrummen eller omklädningsrummet.
Av takvåningarna sticker utbyggnaden av interiören till terrasserna genom de stora
fönstren och introducerar sammanhanget och stadens horisont i det privata rummet,
vilket skapar en unik atmosfär där den blå himlen och stadslandskapet är en del av
Hem.
Valet av material och ytbehandlingar, med sina ytor och texturer, uppnår en effekt av
integration och kontinuitet, vilket överför en känsla av renhet och tidlöshet.
Kontakta oss för detaljerad information om takvåningarna i denna nya bostadsikon i
staden, där drömmar är verklighet.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val28596
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Jacuzzi, Gym, Hiss,
Naturligt ljus, , Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Gourmet lounge, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt
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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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