
SÅLD

REF. VAL33270

675 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 4 Sovrum med 30m² terrass till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

4
Sovrum  

2
Badrum  

190m²
Planlösning  

30m²
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


ÖVERBLICK

Exceptionell takvåning med garage till salu i ett av de
bästa områdena i centrala Valencia intill Plaza del
Patriarca.

Lucas Fox är glad att kunna presentera detta mycket speciella hem. Det ligger i
centrala Valencia i ett lugnt läge. Eftersom det är en vind får den mycket dagsljus och
har även en terrass med utgång från vardagsrummet.

Den presenteras i sitt ursprungliga skick, så du kan anpassa den efter eget tycke.
Lägenheten har 207 m² med terrass inkluderad. Det är fördelat i dag- och nattzoner.
Dagområdet som vetter mot öster rymmer vardagsrum/matsal med utgång till
terrass, kök och badrum. Nattområdet, på baksidan, kan konfigureras med tre eller
fyra sovrum beroende på dina behov och två badrum. I båda områdena översvämmar
ljuset alla rum tack vare sin höjd.

Det bör noteras att den har en mycket funktionell och flexibel fördelning, vilket
möjliggör generösa utrymmen, förutom en terrass med mer än 10 m² yta, medan
resten av bostäderna knappt når 7 m². Vi har förberett en karta och infografik för att
visualisera dessa möjligheter.

Dessutom erbjuds en garageplats som tillval i den motsatta byggnaden för att serva
bostaden.

Gården har en conciergeservice och en renoverad hall till byggnaden.

lucasfox.se/go/val33270
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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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