
REF. VAL36867

295 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Palacio de Congresos, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Palacio de Congresos »  46015
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2
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98m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

98 m² parhus lägenhet med terrass, fri utsikt och alla
tjänster från ett bostadskomplex till salu i Valencia.

Lucas Fox presenterar denna 99 m² stora lägenhet med två sovrum på sjätte
våningen i en byggnad med totalt nio våningar.

Huset är exteriört och har en stor terrass för privat bruk som har en magnifik fri
utsikt. Det är en ljus och tyst lägenhet, med bra ventilation, i en idealisk miljö.

Lägenheten består av ett vardagsrum/matsal, ett separat kök med grovkök, ett
sovrum med dubbelsäng och ett master bedroom med eget badrum, båda med
inbyggda garderober. Bland dess funktioner kan vi lyfta fram dess bepansrade dörr,
varm/kall luftkonditionering, termisk-akustisk isolering, tvåglasfönster och stadsgas.
Den presenteras redo att flytta in.

Det är möjligt att förvärva en stor parkeringsplats i samma byggnad för ytterligare 20
000 euro.

Det ligger i ett samhälle med alla tjänster som pool, omklädningsrum, gym, trädgård,
lekplats, mötesrum, två padeltennisbanor och 24-timmars concierge. Urbaniseringen
är utrustad med säkerhetssystem med videokameror i korridoren och vid
garageingången, med fristående tillfarter för gång- och vägtrafik. Det finns två hissar
på marknivå och tjänster förberedda för personer med nedsatt rörlighet (inklusive
poolen).

lucasfox.se/go/val36867

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Gym, Padel-bana,
Naturligt ljus, Gemensam terrass,
Utrustat kök, Tvättstuga, Säkerhet,
Rullstolar, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats, 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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