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4
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3
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200m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Utmärkt renoverat hus i medelhavsstil, ljust och med 4
sovrum, en stor balkong och solig aspekt. Beläget i Pla
del Remei.

I hjärtat av Pla del Remei hittar vi detta utmärkta sovrum hem på en lugn, trädkantad
bostadsgata bara ett steg bort från Mercado de Colón. Lägenheten ligger på en hög
våning i en trevlig byggnad och har utsikt över en bra fasadsträcka, samt en stor
balkong som en terrass med utsikt över de modernistiska byggnaderna och de
omgivande träden.

Denna fastighet i medelhavsstil är vänd utåt och ljus. Alla dess utrymmen erbjuder en
modern och mycket bekväm atmosfär. På samma sätt presenterar den en fantastisk
layout tack vare sin storlek och fyrkantiga form.

Lägenheten nås via en stor central hall som leder oss till alla andra områden. När vi
går framåt hittar vi ett stort dagområde, som består av två lounger, en matsal och en
liten terrass som vetter mot sydost. Anslutna till dessa rum är ett generöst kök med
stor lagringskapacitet och separat tvättstuga som vetter mot en ljus uteplats. En
gästtoalett kompletterar dagområdet.

På andra sidan av lobbyn finns det mycket rymliga sovrummet, med fyra sovrum och
två kompletta badrum. Två av sovrummen vetter mot gatan och har stora fönster som
erbjuder utsikt över de mest eleganta valencianska modernistiska byggnaderna i Pla
del Remei. Dessa är stora dubbelrum med gott om lagringsutrymme. Det stora
sovrummet har också ett integrerat badrum. Mot andra sidan finns det två andra
sovrum och ett andra komplett badrum.

Fastigheten har nyligen renoverats med kvalitetsmaterial, vilket skapar en naturlig
och modern miljö. Den har golv med naturfärgad trästruktur och snickeri med matt
vit lack.

Dess design, ljusstyrka och utsikt gör denna fastighet till ett utmärkt hem med en
medelhavsatmosfär i hjärtat av staden.

Det bör noteras att den också har ett förråd på byggnadens övre nivå.

Det är ett perfekt tillfälle för familjer som letar efter rymliga och ljusa rum och en
naturlig atmosfär på en av de mest exklusiva platserna i staden, ett stenkast från
Mercado de Colón.

lucasfox.se/go/val29091

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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Kontakta Lucas Fox för mer information, planritningen eller för att ordna ett besök.

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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