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ÖVERBLICK

Hörnegendom, rymlig och ljus, till salu i den mest
eleganta stadsdelen i Valencia, Pla del Remei.

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

När vi kommer in välkomnar en generös hall i den centrala delen av huset oss och ger
oss tillgång till resten av rummen, mot gatan eller en stor innergård. Sex av rummen
har utsikt över den trevliga, trädkantade Calle de Cirilo Amorós, medan de sekundära
områdena öppnar ut mot den soliga blockuteplatsen med galleri.

Fastigheten är mycket ljus och solig och sticker ut för sin tvärventilation tack vare
sina stora fönster.

Dess fläktliknande layout gör det till en unik egendom med en utsökt inredning där
tradition och innovation samsas. Förutom att den har en stor yta och är vänd utåt
hjälper det höga taket att maximera känslan av rymlighet.

Lyxen i materialen och finishen sticker ut i detta hem, till exempel det naturliga
mörka valnötsträet på 4 till 8 m långt eller Carrrara -marmorn i de gemensamma
utrymmena. När det gäller inredning kan vi hitta föremål som valda som ett fullt
utrustat Bulthaup -kök, Occhio -lampor eller autentiska persiska mattor. I varje rum
upptäcks en unik bit som skapar en unik atmosfär som återupplivar fastighetens
historia på ett innovativt sätt.

Layouten, hörnpositionen, rymliga rum, många stora fönster och bra underhåll av
byggnaden och i synnerhet lägenheten gör detta till en unik möjlighet.

Kontakta Lucas Fox för att besöka denna lägenhet, renoverad och möblerad, perfekt
att flytta in i som ett första familjebostad på en extraordinär plats i Pla del Remei.

lucasfox.se/go/val30411

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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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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