REF. VAL28654

499 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » Gran Vía » 46005

5

2

263m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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

Fastighet med utmärkt läge, flera balkonger och många
renoveringsalternativ. Perfekt som en investering.
Den här fastigheten ligger i hjärtat av Gran Vía, i Valencia. Dess läge är perfekt för
dem som vill bo på en av de bästa gatorna i området och med alla tjänster inom
räckhåll.
Fastighetens nuvarande layout består av en entré genom vilken det finns tillgång till
ett stort vardagsrum med matsal och ett annat rum som vetter mot fasaden, med två
balkonger som vetter mot gatan och västerut. Resten av hemmet är placerad längs en
korridor, där de fyra sovrummen är belägna, alla mycket stora, ett litet förråd, de två
badrummen och köket, med tillgång till ett servicerum och ett galleri som vetter inåt.
De viktigaste rummen är mycket ljusa på grund av sin östliga aspekt och de ansluter
till en balkong som leder till blocket uteplats. En av dem har tillgång till ett litet
omklädningsrum och ett mindre inredningsrum, som erbjuder ytterligare
renoveringsalternativ, eftersom det kan bli ett badrum eller omklädningsrum.
Det stora området på denna fastighet och dess inriktning erbjuder flera
renoveringsalternativ och utnyttjar den stora mängden ljus som den får under hela
dagen. Det är en unik investeringsmöjlighet både för sitt läge och för dess höjd,
storlek och pris.

Kontakta oss angående denna fastigheten
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.se
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lucasfox.se/go/val28654
Hiss, Naturligt ljus, Balkong, Exteriör,
I behov av renovering , Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Service-hiss,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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