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ÖVERBLICK

En fantastisk lägenhet med 5 sovrum med balkong och
garage på en lugn gata i Extramurs, Valencia.

En vacker och välproportionerad, 213 kvm lägenhet belägen på fjärde våningen,
helrenoverad till en genomgående hög standard som har älskats av ägarna och ligger
i ett lugnt centralt läge.

Boendet består av en vackert inredd bred entréhall som leder till ett välorganiserat,
levande och underhållande rum med audiovisuellt system, separat matsal med
tillgång till den privata balkongen där du kan njuta av de omgivande områdena.

Fastigheten har en mycket praktisk planlösning, med en lång hall som drar nytta av
ett inbyggt förvaringsskåp från vägg till vägg. Till vänster hittar vi ett fullt utrustat kök
matsal med inbyggda vitvaror, moderna vita skåp, ett bra skafferi och
grovkök/tvättstuga, med fönster genomgående.

Det finns 5 väl tilltagna sovrum, varav 2 har inbyggda garderober, master bedroom
ligger på baksidan, ståtar med inbyggd garderob/garderob, fullt utrustat eget
duschrum som erbjuder duschsviten med hög kvalitetsnaturstenar som kallas
Stonefeel och förvaringsskåp vid sidan av.

Dessutom finns det ett fullt utrustat duschrum med fantastisk designmosaikgolv och
familjebadrum med badkar som har dekorerats med Murano-glas.

Denna fantastiska fastighet erbjuder radiatorer, luftkonditionering, termostatpanna,
ljudsystem i vardagsrummet och köket och finishen inkluderar parkettgolv. Sist men
inte minst finns möjligheten att använda den gemensamma takterrassen som
erbjuder underbar utsikt.

Hemmet är modernt, mycket praktiskt med varm stil och underbar mysig atmosfär.
Det skulle passa en barnfamilj som söker plats på en lugn gata, men ett stenkast från
centrum.

lucasfox.se/go/val34093

Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Luftkonditionering, Förråd,
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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