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REF. VAL29110

650 000 € Takvåning - Såld
Nybyggd takvåning med 2 Sovrum med 11m² terrass till salu i Palacio de Congresos
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Palacio de Congresos »  46023
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2
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Terrass
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ÖVERBLICK

Exklusiv takvåning med panoramautsikt över hela staden
till salu på en översta våning av Ikon, stadens nya
bostadsikon, bredvid Palacio de Congresos, i Valencia.

Vi presenterar en av de mest exklusiva takvåningarna i Ikon-projektet, den nya
bostadsikonen i staden Valencia bredvid Palacio de Congresos. Takvåningen med en
bebyggd yta på mer än 160 m² ligger på 12: e våningen i torn B, varifrån du kan njuta
av den bästa panoramautsikten över staden.

Denna mycket speciella takvåning har den bästa utsikten över huvudstaden och med
en perfekt sydostlig orientering. Det drar nytta av perfekt fördelade utrymmen och
flera terrasser i olika riktningar.

När vi kommer in välkomnar dagområdet oss med ett rymligt vardagsrum med
matplats med flera fönster och tillgång till en terrass. Bredvid detta utrymme finns
köket som har en ö, ett utrymme att äta och tillgång till en annan terrass.

Efter att ha passerat cirkulationsutrymmet hittar du nattområdet, som består av två
dubbelrum och med stora garderober. Det stora sovrummet har ett omklädningsrum,
terrass och eget badrum. De två sovrummen vetter utåt och har stora fönster som
erbjuder magnifik utsikt över utsidan.

En av takvåningens höjdpunkter är förlängningen av interiören ut till terrasserna
genom de stora fönstren, som introducerar sammanhanget och stadens skyline i det
privata rummet och skapar en unik atmosfär där den blå himlen och det urbana
landskapet är del av hemmet.

Här når arkitekturen sin högsta nivå i design och kvalitet, från bild, layout och finish,
till positionering och märken som används.

Valet av material och ytbehandlingar, med sina ytor och strukturer, uppnår en effekt
av integration och kontinuitet, som överför en känsla av renhet och tidlöshet.

Kontakta oss för detaljerad information om denna exklusiva takvåning som ligger i
stadens nya bostadsikon där drömmar går i uppfyllelse.

lucasfox.se/go/val29110

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