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795 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 5 Sovrum till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005
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3
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271m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Elegant 5-rumslägenhet i Gran Vía Marqués del Turia.

Fantastisk fastighet på 271 m² med totalt 5 sovrum och 3 badrum belägen i en elegant
byggnad från 1925 i ett av de bästa områdena att bo i Valencia, Gran Vía Marqués del
Turia.

När du kommer in i hemmet presenterar en rymlig och elegant hall lägenheten.
Därifrån kan du komma åt dagområdet, med huvudområdet som består av ett ljust
vardagsrum med matplats med dubbel tillgång. Detta utrymme får rikligt med
naturligt ljus genom 4 träfönster och tvåglasfönster med vacker utsikt över
trädkantade Gran Vía Marqués del Turia.

Genom en korridor har vi tillgång till ett funktionellt och bekvämt kök, ett rymligt
kontor, ett servicesovrum och ett gästbadrum. Därefter hittar vi viloplatsen med
tillgång till 2 stora sovrum och ett komplett badrum. I den mest privata delen av
hemmet hittar du sovrummet med ett elegant badrum.

Fastigheten är i perfekt skick, med smidig träsnideri och marmorgolv, som berikar
husets unika design.

Rummen är mycket rymliga tack vare höjden mellan våningarna i denna byggnad.
Denna funktion, tillsammans med ljusstyrkan i alla rum, gör detta hem till en idealisk
plats att bo i ett av de mest exklusiva områdena i staden.

Det är möjligt att hyra ett garage med betjänad parkering i byggnaden.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/val29420

Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
, Utrustat kök, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, 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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