
REDUCERAT PRIS

REF. VAL38945

425 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Lägenhet med 3 Sovrum med 8m² terrass till salu i El Pla del Real, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Real »  46010

3
Sovrum  

3
Badrum  

150m²
Planlösning  

8m²
Terrass

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

Tre-rumslägenhet, som ska renoveras, med fri utsikt till
salu på en översta våning, på en av de bästa gatorna i Pla
del Real, Valencia.

Detta hus ligger på översta våningen i en byggnad byggd 1966, med välskötta
gemensamma element, med conciergeservice och parkering med direkt tillgång.

Huset kräver en genomgripande reform, men erbjuder stora reformmöjligheter tack
vare sin rektangulära planlösning med knappt någon korridor, dess rymlighet och att
huset är exteriört. Alla rum är exteriör, förutom badrummen, och har trevlig fri utsikt.

Vi når huset genom en praktisk hall. På höger sida ligger det generöst tilltagna köket,
med stort fönster mot fasaden och servicetoalett. Till vänster är vardagsrummet, med
en rektangulär planlösning, med tillgång till en trevlig terrass med underbar fri utsikt
över Viveros trädgårdsmästare. Den har tillräckligt med utrymme för att placera ett
bord med sina stolar och njuta av det behagliga medelhavsklimatet.

Nattzonen är tydligt särskiljd från dagzonen. Den har ett master bedroom med eget
badrum och två mycket bra dubbelrum. Ett komplett badrum tjänar dem.

Alla rum i huset, med undantag för badrummen, är exteriöra och får rikligt med
naturligt ljus, eftersom de ligger på en hög våning. Huset har även en roterande
garageplats i samma byggnad, ett förråd och har medverkan av gårdens kommersiella
lokaler.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val38945

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Exteriör
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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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