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ÖVERBLICK

Imponerande och ljus lägenhet med 4 sovrum och 3
badrum, komplett med 3 parkeringsplatser, på en av de
mest prestigefyllda gatorna i Valencia.

När vi öppnar dörren välkomnas vi av en rymlig och praktisk entréhall upplyst av
naturligt ljus. Genom denna hall når vi dagzonen rakt fram och nattzonen till vänster.

Dagzonen består av ett vardagsrum med dubbla utrymmen, en halvöppen formell
matsal, ett separat kök med en extra frukost-/matplats och en tvättstuga.

Vardagsrummet har stora fönster från golv till tak som spänner över hela
fasadväggen och erbjuder imponerande utsikt över de översta våningarna och taken i
de ståtliga byggnaderna i Calle Colon. Dessutom har den en autentiskt fungerande
öppen spis att njuta av under de kallare månaderna.

Köket är mycket rymligt, fullt utrustat och är anslutet till ett före detta servicerum,
som har sitt eget badrum. Denna del av lägenheten kan också nås via en extra
serviceingång.

Sovrummet består av 2 dubbelrum (ett med klädkammare), ett badrum och en
mastersvit med privat salong/läsrum, klädkammare och ett eget badrum.

Lägenheten renoverades för cirka 12 år sedan i klassisk stil och med högkvalitativa
naturmaterial, som trägolv, naturlig marmorsten. Den har central luftkonditionering
installerad via kanaler.

På grund av att lägenheten ligger på en hög våning släpper alla rum in mycket ljus
och erbjuder trevlig utsikt.

Med några mindre uppgraderingar kan det bli ett perfekt familjehem, samtidigt som
det erbjuder möjligheten att genomföra ett större renoveringsprojekt, att förena
köket och vardagsrumsdelen till ett imponerande modernt utrymme, om den nya
ägaren föredrar ett vardagsrum med öppen yta.

lucasfox.se/go/val35891

Portvakt, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, , Parkering, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster
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Byggnaden totalrenoverades 1990 med respekt för den ursprungliga storslagna stilen
i den traditionella arkitekturen som är typisk för den modernistiska eran. Därför
erbjuder det en unik kombination av vackra tidstypiska detaljer, inklusive en av de
mest imponerande storslagna entréerna med högt i tak samtidigt som den erbjuder
alla moderna bekvämligheter för sina invånare, såsom underjordisk parkering,
central luftkonditionering, 2 hissar och conciergeservice.

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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