
SÅLD

REF. VAL38383

690 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

197m²
Planlösning  

30m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rymligt hus, som ska renoveras, med 3 sovrum och en
trevlig terrass till salu intill Mercado de Colón och nära
Jardines del Rio Turia, i Valencia.

Detta rymliga hem ligger på första våningen i en byggnad på en av de mest eleganta
gatorna i stadsdelen Pla del Remei, mycket nära Mercado de Colón och bredvid
Jardines del Río Turia.

Huset har en rektangulär planlösning, med en bebyggd yta på 197 m² med
gemensamma element, plus en trevlig terrass på cirka 30 m², som vetter mot
kvarterets innergård.

För närvarande är det inrett som ett professionellt kontor, men med en liten reform,
och genom att dra nytta av en del av den nuvarande distributionen, såväl som
materialet, skulle det lätt kunna göras om till ett hem.

Planlösningen är idealisk för att skapa en fördelning med ett rymligt vardagsrum-
matsal, ett stort öppet kök, ett master bedroom med eget badrum och två dubbelrum
plus ett komplett badrum.

Huset är, trots att det ligger på första våningen, väldigt ljust och får sol på morgonen
på fasaden och på eftermiddagen på terrassen som vetter mot väster. Dessutom har
den centrala delen av huset utsikt över en trevlig uteplats med naturligt ljus och
många dekorativa växter.

Huset har välvt tak, indirekt belysning, många inbyggda garderober, varm/kall
luftkonditionering genom kanaler och exteriört snickeri med tvåglasfönster och
värme- och akustisk isolering.

lucasfox.se/go/val38383

Terrass, Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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