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REF. VAL36415

675 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Sant Francesc, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Sant Francesc »  46002

3
Sovrum  

2
Badrum  

183m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

En mycket rymlig 3-rumslägenhet med balkonger och
högt i tak, finns i ett mycket prestigefyllt läge i Valencia,
bredvid Plaza de Ayuntamiento.

Denna underbara modernistiska byggnad med balkonger hela vägen igenom har
renoverats till hög standard i alla gemensamma utrymmen för några år sedan. Vid
entrén finns conciergeservicen och hisshytten, som är skyddad med originalglasram
som är bevarad och totalrestaurerad från 1912.

Denna fastighet erbjuder exceptionellt boende med sina ursprungliga detaljer som
ger en underbar charm till sin praktiska planlösning, och mäter 171 kvm enligt Nota
Simple och 183 kvm byggd yta enligt registret.

När du kommer in möts du av ett generöst öppet vardagsrum/matsal som ståtar med
mycket naturligt ljus från balkongerna, högt i tak på 3 meter, vilket gör det perfekta
utrymmet för underhållning...

Vidare kan du njuta av den långa hallen på 20 meter med garderober och bokhyllor.
Alla 3 sovrummen består av inbyggda garderober och balkonger och betjänas av 2
badrum. Det stora sovrummet har ett eget badrum.

Fastigheten kompletteras av ett fullt utrustat kök/frukostrum (diskmaskin,
tvättmaskin, ugn, spis och fläkt), dessutom finns det en tvättstuga utanför köket.

Fastigheten har varm och kall luftkonditionering genomgående, videointercom och
telekommunikation, invändiga ekdörrar och tvåglasfönster.

lucasfox.se/go/val36415

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Gemensam terrass, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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