
REF. VAL38333

1 150 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 5 Sovrum med 20m² terrass till salu i El Pla del Real, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Real »  46010

5
Sovrum  

3
Badrum  

260m²
Planlösning  

260m²
Totalyta  

20m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Stort 260 m² stort hus, helt exteriört och som ska
renoveras, till salu i en emblematisk byggnad mycket
nära Turia River Gardens, Valencia.

Detta 233 m² stora hus behöver uppdateras, men det har stor potential, tack vare att
dess rum är exteriöra och mycket rymliga.

Det ligger på en hög våning, så det är extremt ljust och soligt och har spektakulär
utsikt över trädgårdsområden och stadens historiska centrum, från husets alla rum.

Vi når lägenheten genom en stor hall. Till vänster finns köket, mycket rymligt och
fyrkantigt och med stort skåp och förråd. Den erbjuder en servicedörr som ansluter
till servicerummet och ett praktiskt galleri. Den har ett stort främre fönster som gör
att vi kan njuta av magnifik utsikt över Puente del Real och stadens historiska
centrum, medan vi lagar mat. På höger sida av hallen når vi det stora vardagsrum-
matsalen, med flera rum, enorma fönster och tillgång till en stor och trevlig terrass på
ca 15 m², med spektakulär utsikt över Monfortes trädgårdar.

Därefter hittar vi master bedroom, med ett stort omklädningsrum och tillgång till ett
komplett badrum. Det stora sovrummet har privilegierad utsikt från sina stora fönster
och en liten terrass i österläge. Nattområdet omfattar ytterligare tre sovrum, alla
dubbla, med stora fönster och trevlig utsikt över gröna och skogsområden, varför de
också är väldigt tysta och fridfulla. Ett komplett badrum och en välkomsttoalett
slutför distributionen av huset.

Denna exklusiva bostad har även två stora parkeringsplatser i samma byggnad. Det
har också en concierge och 24-timmars bevakning.

lucasfox.se/go/val38333

Terrass, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, I behov av renovering ,
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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	Stort 260 m² stort hus, helt exteriört och som ska renoveras, till salu i en emblematisk byggnad mycket nära Turia River Gardens, Valencia.

