
SÅLD

REF. VAL34524

620 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 3 Sovrum med 48m² terrass till salu i Ciudad de las Ciencias
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Ciudad de las Ciencias »  46023

3
Sovrum  

3
Badrum  

143m²
Planlösning  

48m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Magnifik takvåning med 2 stora terrasser och ett
gemensamt område med pool till salu på Avenida de
Francia.

Entrén introducerar oss omedelbart till ett rymligt vardagsrum-matsal med stora
fönster som leder direkt till en vacker 32 kvm terrass, mot nordost, med fantastisk
utsikt över staden, bergen och havet.

Bredvid vardagsrummet hittar vi ett komplett rektangulärt kök som leder oss till
ytterligare en 16 kvm stor terrass, mot sydost, med grill och utsikt över de mest
emblematiska byggnaderna i Konst- och vetenskapsstaden. På samma våning hittar vi
ett gästtoalett.

När vi går ner för trappan når vi nattområdet, med en layout av 2 dubbelrum med
inbyggda garderober, ett komplett badrum med dusch och det största sovrummet
med ett eget badrum, med badkar och ett omklädningsrum.

Takvåningen har varm-kall luftkonditionering genom kanaler och marmorgolv.
Byggnaden har conciergeservice och har ett stort fritidsområde, lekplats och pool
med konstgräs.

Takvåningen säljs med en garageplats som ingår i slutpriset

lucasfox.se/go/val34524

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Garagem privada,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utrustat kök,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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