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ÖVERBLICK

Ett hem med utsikt över den bästa arkitekturen i Pla del
Remei, rymligt och utomordentligt ljust, till salu i det
mest eleganta området i Valencia.

Lucas Fox presenterar denna rymliga hörnlägenhet som upptar hela sjätte våningen i
en byggnad med bara ett hem per våning som ligger i en av de vackraste
bostadsgatorna i staden Valencia.

När vi kommer in välkomnar oss en generös hall i den centrala delen av huset och ger
oss tillgång till resten av rummen mot gatan eller en stor innergård. Upp till sex rum
har utsikt över den trevliga och trädkantade gatan Cirilo Amorós, medan
serviceområdena vetter mot den soliga uteplatsen med ett galleri.

Fastigheten är vänd utåt, mycket ljus och solig och sticker ut för sin korsventilation
tack vare sina stora fönster.

Hemmets fläktformade layout gör det till ett unikt stycke och gör det möjligt att
skapa en praktisk fördelning av utrymmen och anpassa det till den nya ägarens smak
och preferenser. Förutom att ha en stor yta och vara utomhus, hjälper dess höga tak
till att maximera känslan av rymd.

Den fantastiska layouten, dess läge, rumsutrymmet, dess många stora fönster och
särskilt underhåll av byggnaden och lägenheten gör denna fastighet till en unik
möjlighet.

Kontakta Lucas Fox för att besöka den här lägenheten, perfekt som en första
familjebostad på ett extraordinärt läge i Pla del Remei.

lucasfox.se/go/val30140

Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Rullstolar, Nära transportmedel,
I behov av renovering , Exteriör
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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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