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ÖVERBLICK

Majestätisk hörnlägenhet med 5 sovrum till salu i en
historisk byggnad, bredvid Plaza de la Virgen med utsikt
över Generalitat-palatset, i Valencia.

Lucas Fox presenterar detta unika hem som upptar hela andra våningen i en klassisk
byggnad från 1890, med hiss. Den har underbar utsikt över Palace of the Generalitat
Valenciana från balkongerna som omger huset.

Det är en hörnlägenhet med två fasader, så den njuter av mycket natur. Den har en
yta på 234 m² enligt fastighetsregistret, med breda och trevliga utrymmen och högt i
tak, vilket ger en magnifik känsla av stor rymd.

Huset har totalrenoverats, med material av högsta kvalitet, där moderna element har
kombinerats med bevarandet av fresker och historiska inkapslade tak i tak, väggar
och dörrar i två av dess fem rum. Det höga i tak med träbjälkar i vissa rum och med
underbara handmålade lister i andra rum skapar en speciell och unik atmosfär i detta
vackra hem.

Den har två vardagsrum, ett av dem med integrerat kök och utrustat med alla
elektriska apparater. Nattområdet har tre dubbelrum, alla med eget badrum och,
separat, två kostnadsfria toaletter och en tvättstuga. Den har luftkonditionering
genom kanaler och uppvärmning av elradiatorer.

Tveka inte att begära mer information om detta fantastiska hem, vi hjälper dig gärna.

lucasfox.se/go/val38902

Hiss, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
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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