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Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Mercat, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Mercat »  46001
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ÖVERBLICK

138 m² hus helt renoverat och möblerat, med spektakulär
fri utsikt till salu i ett strategiskt läge i hjärtat av Valencia.

Detta eleganta hem ligger på sjätte våningen i en unik modernistisk byggnad,
designad av den berömda arkitekten Javier Goerlich 1950. Det har en
conciergeservice.

Huset har ett strategiskt läge i hjärtat av Valencia med imponerande fri utsikt över
Valencias centrala marknad och Lonja de la Seda. Huset har en bebyggd yta på 138 m²,
perfekt fördelad och med rikligt med naturligt ljus i alla sina rum.

Vi går in genom en praktisk hall, som leder till nattområdet, med två dubbelrum, med
stora garderober, som delar användningen av ett komplett badrum.

En bred korridor, med stora fönster genom vilka mycket naturligt ljus kommer in,
leder oss till dagområdet, där vi hittar ett rymligt vardagsrum, med ett öppet kök och
imponerande fri utsikt över kupolen på Central Market. Köket, med modern och
funktionell design, med lackade möbler, är fullt utrustat med avancerade vitvaror,
har stor förvaringskapacitet och har en rymlig ö. I detta område finns även en
praktisk tvättstuga och en betjäningstoalett.

Det stora sovrummet, generöst tilltaget och rektangulärt till formen, har också dessa
underbara vyer genom stora fönster och har ett omklädningsrum och ett privat
badrum.

Det är värt att notera husets material och ytbehandlingar, som har valts ut med
utsökt smak, vilket skapar en varm och välkomnande atmosfär i alla dess rum.
Dessutom har den fiskbensgolv av naturligt trä i huvudrummen och porslinsplattor i
stort format i badrummet, båda från Porcelanosa-företaget. Den har varm/kall
luftkonditionering i alla rum och individuell uppvärmning med radiatorer. Huset säljs
fullt utrustat och möblerat.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/val40232

Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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	138 m² hus helt renoverat och möblerat, med spektakulär fri utsikt till salu i ett strategiskt läge i hjärtat av Valencia.

