
RESERVERAD

REF. VAL31862

940 000 € Takvåning - Till salu - Reserverad
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 20m² terrass till salu i Sant Francesc
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46004

3
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2
Badrum  

206m²
Planlösning  

20m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Till salu totalrenoverad takvåning med en solig terrass på
20 m² i en byggnad med conciergeservice och garage i det
öppna köpcentret Calle Colón.

När vi går in i fastigheten finner vi en liten hall integrerad i ett öppet utrymme som
ansluter till ett stort vardagsrum med direkt tillgång till en solig terrass på 20 m².

I vardagsrummet finns en blandning av stilar som ger huset en egen personlighet,
med sina exponerade betongbjälkar, samtidigt råder ett klimat av lugn och ro med en
vacker utsikt över växtligheten på terrassen, sedan en vacker matbord för 8 personer
väl anslutna med ett praktiskt oberoende kök med modern design.

Hemmet är arrangerat på ett cirkulärt sätt, runt en stor uteplats med ljus, där dag-
och nattområdet är totalt differentierat.

För att komma åt nattområdet går vi igenom husets bibliotekskontor som kan göras
om till ett tredje sovrum. Bredvid huvudrummet med badrum, en stor garderob och fri
utsikt över gatan.

Därefter ytterligare ett mycket ljust rum intill ett komplett badrum och den tekniska
tvättstugan som också nås från köket.

Fastigheten sticker ut för sin ljusstyrka, tvärventilation, conciergeservice och garage
för en medelstor bil i en närliggande byggnad.

lucasfox.se/go/val31862

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Tjänsteentré,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Bibliotek
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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.

REF. VAL31862

940 000 € Takvåning - Till salu - Reserverad
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 20m² terrass till salu i Sant Francesc
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

206m²
Planlösning  

20m²
Terrass

+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

	Till salu totalrenoverad takvåning med en solig terrass på 20 m² i en byggnad med conciergeservice och garage i det öppna köpcentret Calle Colón.

