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Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004
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ÖVERBLICK

Exklusivt hus att reformera, till salu i en unik
modernistisk byggnad helt rehabiliterad, mycket nära
Mercado de Colón, Valencia.

Detta hus ligger i en unik byggnad, med den modernistiska fasaden perfekt
restaurerad och med en omfattande rehabilitering av byggnaden. Den har även
garagegolv med direkt tillgång med hiss.

Huset har en bebyggd yta på 115 m², med en rektangulär planlösning och behöver
reformeras och omfördelning av den, med stora möjligheter.

Vi når huset genom en stor hall. Till vänster finns det vardagsrum/matsal som är
öppet mot köket genom en skjutdörr. Detta utrymme har en fin balkong och utsikt
mot fasaden. Den har rikligt med ljus i hela huset, eftersom den tar emot solen, på
båda fasaderna, eftersom den är orienterad mot öst-väst. Till vänster om hallen har
vi ett artighetsbadrum och en tvättstuga eller teknisk yta, där pannan finns.

I det inre området har vi nattområdet. Vi hittar ett stort master bedroom, av generösa
mått, med stora fönster med utsikt över en stor och tydlig innergård, genom vilken
den behagliga morgonsolen kommer in, med ett omklädningsrum och ett stort privat
badrum. Vi har också ett annat enkelrum, med ett fönster mot en uteplats och även
ett komplett badrum med dusch.

Huset har högt i tak med lister, naturträgolv, beigelackat invändigt snickeri, exteriört
snickeri med tvåglas, individuell gasuppvärmning med radiatorer och varm/kall
luftkonditionering genom kanaler. Den har en garageplats och ett förråd som ingår i
priset.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val38925

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Utrustat kök, Uppvärmning,
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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