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Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
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ÖVERBLICK

119 m² lägenhet, med en helt ny modern reform till salu i
en privilegierad enklav i den eleganta stadsdelen Pla del
Remei.
Denna lägenhet på 119 m² ligger på översta våningen i en tidstypisk byggnad byggd
på 1940-talet, med välskötta gemensamma element. Det ligger på en lugn gata i det
exklusiva kvarteret Pla del Remei, mycket nära välkända Mercado de Colón och
bredvid underbara Jardines del Río Turia, ett av de största grönområdena i staden.
Huset har totalrenoverats, med en praktisk och funktionell design och med material
av högsta kvalitet.
När vi går in går vi direkt in i vardagsrummet, matsalen, med rektangulär planlösning
och stora mått, med två stora fönster på fasaden. Härifrån kan vi beskåda den
underbara fria utsikten över de trädkantade områdena i Turia-trädgården. Köket är
öppet mot vardagsrummet, med en stor central ö och stora mattsvarta skåp. Den har
en stor bänk för arbetsområdet och integrerade toppmoderna apparater. Dagområdet
är oerhört glatt och soligt, både på grund av höjden på husgolvet, samt dess mycket
stora fönster och dess goda orientering mot sydost.
Nattdelen är fördelad i ett stort master bedroom, med garderob och eget badrum. Vi
hittar också ett dubbelrum och ett enkelrum, båda med inbyggda garderober. Ett
andra badrum med dusch tjänar detta område.
Huset har bevarat det ursprungliga högt i tak och har parkettgolv, radiatorvärme,
varm/kall luftkonditionering genom kanaler och exteriört snickeri med tvåglasfönster
samt värme- och akustisk isolering.
Kontakta oss för mer information.
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Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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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