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REF. VAL34515

1 050 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46004
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ÖVERBLICK

Spektakulär lägenhet med en utmärkt renovering och en
terrass till salu i hjärtat av Valencia.

Denna rymliga och ljusa lägenhet ligger i centrala Valencia, på Calle Colón, den
största shoppinggatan i staden.

Lägenheten presenteras renoverad, i utmärkt skick, med en planlösning som tydligt
skiljer dagområdet och nattområdet.

Vi når lägenheten via en stor hall med inbyggda garderober. Först hittar vi det stora
köket, som är utrustat med alla elektriska apparater (keramikhäll, ugn, mikrovågsugn,
kyl, vinkällare, etc.) och många skåp, vilket är mycket praktiskt. Genom köket finns
tillgång till grovkök med tvättmaskin och torktumlare. Därefter kommer vi till
vardagsrummet, mycket rymligt och ljust tack vare dess tvåglasfönster, som helt
isolerar buller.

Nattområdet består av 4 sovrum: 2 dubbelrum och 2 singlar. Det största sovrummet
har ett omklädningsrum med gott om inbyggda garderober och ett privat badrum
med hydromassagebadkar, och alla andra sovrum har inbyggda garderober. Huset
har även ytterligare 2 badrum och en toalett, alla med golv och väggar täckta med
travertinmarmor av mycket god kvalitet.

Dessutom har lägenheten en mycket trevlig altan med träplankgolv, vilket ger den en
mycket charmig rustik touch.

Fastigheten är utrustad med utmärkt finish och har trägolv, luftkonditionering, värme,
larm och hemautomationssystem, för att garantera din komfort och säkerhet hela
tiden.

Kontakta oss för att besöka detta fantastiska familjehem i hjärtat av Valencia.

lucasfox.se/go/val34515

Terrass, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Domotiskt system, 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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