
SÅLD

REF. VAL37618

598 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 6m² terrass till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

5
Sovrum  

2
Badrum  

248m²
Planlösning  

6m²
Terrass
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ÖVERBLICK

248 m hus, med möjlighet till garage, i ett exklusivt läge,
mycket nära den emblematiska Mercado de Colón.

Detta hem ligger på övervåningen i en byggnad byggd 1959, på ett av de bästa lägena i
den eleganta stadsdelen Pla del Remei, mycket nära den emblematiska Mercado de
Colón, och nära Jardines del Rio Turia, en av de största grönområdena i staden.

Byggnaden har välskötta gemensamma element, har två lägenheter per våning och
har conciergeservice.

Huset har en rektangulär planlösning på 248 m2, och en trevlig främre balkong med
tillräckligt med utrymme för att placera ett bord med stolar eller en läshörna, perfekt
för att njuta av det behagliga medelhavsklimatet.

Huset behöver en omfattande reform, men det ger stora möjligheter för den som vill
njuta av ett skräddarsytt hem på ett av de mest exklusiva lägena i staden.

Vi når huset genom en praktisk fördelare som leder oss till ett rymligt vardagsrum,
med flera rum och stora fönsterpartier i fasaden och tillgång till en trevlig generöst
tilltagen balkong.

Köket ligger nära matsalen, och har en serviceentré samt ett praktiskt galleri och
tvättstuga.

Nattdelen av huset är fördelat på 5 sovrum och två kompletta badrum. Två av
sovrummen är orienterade mot en bred och tydlig manzada uteplats.

Huset har östvästlig korsventilation, högt i tak och gasuppvärmning med radiatorer.

Det är möjligt att förvärva två parkeringsplatser, i ett mycket nära läge, ej inkluderat i
priset.

lucasfox.se/go/val37618

Terrass, Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, , Uppvärmning, Tjänsteentré,
Service-hiss, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Exteriör, 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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