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Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 6m² terrass till salu i Ciudad de las Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023
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ÖVERBLICK

Helt renoverad lägenhet med 4 sovrum med terrass och
garage i Paseo de la Alameda.

Vi presenterar detta 154 m² stora hem med totalt 4 sovrum och 2 kompletta badrum,
med en effektiv 6 m² terrass och ett garageutrymme.

Det är ljust och elegant, det har totalrenoverats och ligger i ett bostadsområde med
en concierge och 24-timmars bevakning på Paseo de la Alameda, med vacker utsikt
över Turia River Gardens, Reino Bridge (ingång till kungariket av Valencia) och parken
Gulliver.

Huset är perfekt för sin utformning, eftersom det ligger i ett hörn och alla rum vetter
utåt.

När vi går in i fastigheten via en liten hall hittar vi ett rymligt vardagsrum med
matplats med tillgång till en terrass med spektakulär utsikt över flodbädden.

Till vänster och helt separat finns det ett italienskt kök med inbyggda Neff-apparater,
osmos, kyl med full kolonn, kolonnmonterad tvättmaskin och torktumlare och ett
naturligt träbord med stolar designade för Vondom av Ramón Esteve. På samma sätt,
till vänster från ingången, hittar vi ett dubbelrum med inbyggda garderober.

På höger sida och genom en kort och bred korridor passerar vi till två dubbelrum, ett
komplett badrum, ett förråd och sovrummet med ett eget badrum.

När det gäller finishen renoverades fastigheten 2019 med avancerade material och
finish som Arkoslight dubbelrumsbelysning i varje rum, högkvalitativa badrum med
Corian®, inbyggda Grohe-kranar, italienska speglar med LED-belysning, hängande
toaletter, och inbyggda cisterner. Alla dörrar är i linje med väggen av italiensk design
och material, Vandalux persienner i hela hemmet och elektriska med fjärrkontroll, i
vardagsrummet.

Huset har ett garage i källaren, mycket nära entrédörren.

Andra viktiga egenskaper är att det bara finns ett hem på landningen och total
integritet med tillgång med hiss med plats för 6 personer.

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

lucasfox.se/go/val29778

Swimming pool, Portvakt, Gym, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Nybyggd, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, 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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