
SÅLD

REF. VAL37520

360 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum med 35m² terrass till salu i Gran Vía, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Gran Vía »  46005

2
Sovrum  

2
Badrum  

102m²
Planlösning  

35m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Trevlig lägenhet på 102 m² med en stor terrass till salu i
en perfekt bevarad modernistisk byggnad, i det
emblematiska området Gran Vía, Valencia.

Denna exklusiva lägenhet ligger på första våningen i en vacker modernistisk byggnad
byggd 1924, med perfekt bevarade tidstypiska arkitektoniska element.

Huset har en våning på 102 m² byggd, plus en stor terrass på 35 m². Den har öst-
västlig korsventilation, så det är mycket ljust och soligt.

Vi kommer åt huset genom en liten fördelare och till höger hittar vi ett av
sovrummen, av rejäla dimensioner och med ett stort fönster av naturligt trä med
tvåglasfönster, som har utsikt över fasaden. Härnäst ligger det generöst tilltagna
sovrummet, även det med ett stort fönster som vetter mot en trevlig balkong, som tar
emot morgonsolen. Njut av ett privat badrum med ett handfat och en stor jacuzzi.
Nedan finns ett komplett badrum, med handfat, toalett och en stor duschbricka.

Dagområdet ligger på baksidan av huset, fördelat på ett rymligt vardagsrum-matsal
med flera rum och ett praktiskt öppet kök. Från vardagsrummet har vi tillgång till den
underbara 35 m² stora terrassen med grillplats och tvättstuga. Det är mycket ljust och
soligt och är orienterat mot väster.

Hela huset har naturliga trägolv, exteriört träslöjd med tvåglasfönster och termisk
och akustisk isolering, individuell uppvärmning med radiatorer och luftkonditionering
genom splittringar i vardagsrum/matsal och sovrum. Alla persienner är
hemautomation.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val37520

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, , ,
Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, 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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