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ÖVERBLICK

Charmig rymlig lägenhet med öppen planlösning med
mysig stil och balkonger som vetter mot den spektakulära
arkitekturen i La Lonja till salu i Valencia.
Vi presenterar ett speciellt hem i Ciutat Vellas historiska centrum.
Lägenheten är utformad som ett öppet utrymme med ett rymligt vardagsrum-matsal
och ett dubbelrum på loftet. Sovrummet med förvaringsutrymme är anslutet till
dagdelen och bildar ett enda utrymme.
Det finns tre enorma fönster mot sydost som lyser upp det kolossala dubbelhöjda
utrymmet och erbjuder vacker utsikt över den arkitektoniska skönheten i La Lonja.
Köket och badrummet kompletterar den funktionella planlösningen av detta unika
hem intill Central Market och perfekt för ett par som letar efter ett speciellt och
mysigt hem i centrum.
Materialens värme och underhållet av de ursprungliga elementen, som träbjälkarna
och snickeriet, ger detta hem stor personlighet.
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Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, , Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning
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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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