REF. VAL29923

750 000 € Byggnad - Till salu

Excellent byggnad till salu i El Carmen, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » El Carmen » 46001

270m²
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

Nybyggd byggnad på en av de mest speciella platserna i
Ciutat Vella, med 3 ljusa designerlägenheter, med gott om
ljus och fantastisk fri utsikt över den charmiga
arkitekturen i omgivningen.
Vi presenterar den här nybyggda byggnaden på en av de mest speciella platserna i El
Carmen. Dess omgivningar kännetecknas av charmig arkitektur som är typisk för
valencianska Ciutat Vella. Specifikt ligger byggnaden på ett brett och ljust torg med
pittoreska byggnader och med många träd.
Fastigheten har en total yta på 270 m² och tre våningar för bostadsbruk med en
våning per våning. Lägenheterna delar entrén på bottenvåningen bredvid torget,
trapphuset och en stor hiss.
Byggnaden utmärker sig, förutom sitt privilegierade läge, för sina många fönster med
utsikt över torget, mot morgonsolen och med fri utsikt.
Varje lägenhet har en perfekt layout och har utformats med tanke på de modernaste
standarderna: ljus, utsikt och rymd. Rummen är rymliga, mycket öppna och
översvämmade med ljus och sol. De tre lägenheterna har en hall med
förvaringsutrymme, stort vardagsrum, kök med ö, ett sovrum med dubbelsäng och ett
komplett badrum. Dessutom har var och en trevliga balkonger i alla sina områden,
vilket ökar utomhusglädjen.
Byggnaden byggdes 2009 och kännetecknas av högt i tak och goda kvaliteter.
Framhäver de naturliga träfinisherna i snickeri och golv samt
luftkonditioneringssystemet i alla hem.
Kontakta oss för att förvärva denna 3-våningsfastighet i en unik del av Ciutat Vella.
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Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, ,
Balkong, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Utrustat kök, Utsikt
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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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