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ÖVERBLICK

Helt renoverat hus med 2 dubbelrum, 2 badrum, med ett
rymligt vardagsrum med integrerat kök till salu i hjärtat
av staden Valencia.

Denna exklusiva lägenhet ligger i en byggnad i Plaza España-området som
totalrenoverades 2019, med de gemensamma elementen perfekt bevarade på en
fjärde våning. Det ligger på en central gata, med lite trafik och nära till all service.

Lägenheten, som ligger på fjärde våningen, har nyligen totalrenoverats, med material
av högsta kvalitet och en modern och funktionell design. Varje detalj har tagits hand
om maximalt och materialen har valts ut med utsökt smak, för att skapa en varm och
välkomnande atmosfär.

Vi kommer åt huset genom en praktisk fördelare och vi finner vardagsrum-matsalen,
mycket varmt och soligt med det öppna köket och två stora tvåglasfönster av märket
Climalit som har utsikt över fasaden. Den har storformatslaminatgolv i en naturlig
ton. Köket är utrustat med alla högklassiga vitpaneler.

Nattdelen är uppdelad i två dubbelrum. För det första erbjuder det ett generöst stort
sovrum, med gott om inbyggda garderober. Den har stora fönster med utgång till två
små balkonger, med utsikt över en stor kvarters uteplats i österläge, så den tar emot
den behagliga morgonsolen och den friska havsbrisen. Huset har också ett andra
sovrum med dubbelsäng, med specialanpassade inbyggda möbler och två kompletta
badrum med dusch. I korridorområdet har utrymmet utnyttjats maximalt och skapat
en fullklädd garderob, från golv till tak.

Hela huset har varm/kall luftkonditionering genom kanaler, exteriört snickeri med
dubbelglas samt värme- och ljudisolering samt fönsterluckor. Likaså har den tagit
maximalt hand om ljuset i alla rum, för att skapa en mycket intim och välkomnande
atmosfär.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val39343

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utrustat kök, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, 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.

REF. VAL39343

340 000 € Lägenhet - Till salu - Reserverad
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Extramurs, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  Extramurs »  46007

2
Sovrum  

2
Badrum  

105m²
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

	Helt renoverat hus med 2 dubbelrum, 2 badrum, med ett rymligt vardagsrum med integrerat kök till salu i hjärtat av staden Valencia.

