
SÅLD

REF. VAL38926

500 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004

3
Sovrum  

2
Badrum  

125m²
Planlösning

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.se Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Otroligt hem med många renoveringsalternativ, i en
elegant byggnad på en av de mest exklusiva gatorna i Pla
del Remei.

Denna exklusiva bostad ligger i en elegant modernistisk byggnad, totalrenoverad för
några år sedan, med garagegolv med direkt tillgång. Det ligger på en av de mest
eleganta gatorna i den välkända stadsdelen Pla del Remei, mycket nära den
emblematiska Mercado de Colón.

Fastigheten har en bebyggd yta på 110 m² och behöver renovering, men den har stor
potential, på grund av sin rektangulära planlösning och ljusstyrkan i sina rum.

Vi når den genom en stor hall, till vänster finns matsalsdelen, generöst tilltagen och
rektangulär, med balkong och trevlig utsikt över fasaden.

Till vänster om trappavsatsen har vi ett komplett badrum med dusch.

Därefter hittar vi köket, med en fyrkantig planlösning och ett fönster mot uteplatsen.

Nattområdet är uppdelat i två mycket rymliga dubbelrum, båda med stora fullt
utrustade garderober, som delar användningen av ett generöst stort badrum, med två
handfat och en stor dusch. I detta område hittar vi även ett enkelrum.

Lägenheten har gasuppvärmning med radiatorer, varm och kall luftkonditionering
genom kanaler, högt i tak med lister och tvåglasfönster.

Den har en bekväm garageplats och ett förråd i samma byggnad.

lucasfox.se/go/val38926

Hiss, 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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