
SÅLD

REF. VAL35301

570 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Extramurs, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Extramurs »  46007

3
Sovrum  

2
Badrum  

185m²
Planlösning  

5m²
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

Välrenoverad fastighet med terrass och garage, till salu i
centrum av staden Valencia.

Lucas Fox presenterar detta otroliga hem av hög kvalitet och modern design i
centrum av staden, för de mest kräsna kunderna.

När vi går in i fastigheten hittar vi vardagsrummet som består av ett stort utrymme
som består av ett ljust vardagsrum-matsal med dubbel ljudisolering och med tillgång
till terrassen och ett kök med en stor ö, som är perfekt integrerad i designen av
hemmet.

I den centrala delen av lägenheten finner vi en perfekt dolt grovkök som består av
tvättstuga, tvättmaskin och torktumlare samt förvaringsutrymme. Det finns också ett
kontor med en stor bokhylla och en yta utrustad för sport med gymmaskiner.

När det gäller nattområdet har lägenheten 3 stora sovrum med inbyggda garderober.
Det stora sovrummet har ett stort antal garderober, med en design som integrerar
toaletten och badrummet i samma utrymme, och inkluderar både en dusch och ett
designerbadkar med hydromassage. Ett andra badrum i hemmets gemensamma
utrymme tjänar resten av lägenheten.

Fastigheten är perfekt utrustad med värme med radiatorer, samt varm/kall
luftkonditionering genom kanaler med Airzone-systemet, för att reglera
temperaturen i vart och ett av rummen. Dessutom har den en mjukgörare för hela
VVS-installationen.

I priset ingår en parkeringsplats i samma byggnad.

lucasfox.se/go/val35301

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Service-hiss, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, 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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