
REF. VAL31393

690 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

4
Sovrum  

3
Badrum  

196m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utmärkt läge, stora utrymmen, lugn och kvalitetsfinisher
är några av de mest anmärkningsvärda aspekterna av den
här egenskapen.

Denna moderna byggnad ligger på en av de mest populära gatorna i stadens centrum.
Dess eleganta hall har en conciergeservice som tar hand om de få invånarnas
välbefinnande.

Vi kommer in i bostaden genom en öppen hall som leder till ett stort högklassigt
vardagsrum-matsal.

En avsats med stora skåp leder oss till det praktiska köket. Detta moderna och
välutrustade rum är komplett med en tvättstuga och en servicedörr.

Den smart planerade planlösningen kompletterar dagområdet med en toalett.

I hela fastigheten råder lugnet även om det är mest anmärkningsvärt i sovrumsdelen
där vi har två dubbelrum med bra förvaringsutrymmen. När vi går vidare hittar vi ett
komplett badrum och ett funktionellt strykrum.

Vår rundtur slutar i mastersviten, med flera garderober och ett generöst badrum.

Bra finish är en konstant i denna fastighet, inklusive det attraktiva marmorgolvet som
också har golvvärme.

Fastigheten har ett förråd på taket och två parkeringsplatser, ingår ej i priset.

lucasfox.se/go/val31393

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Gemensam terrass, ,
Utrustat kök, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Service-hiss, Rullstolar,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Interiör, 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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