REF. VAL6535

€725,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien » Valencia » Valencia Stad » El Pla del Remei » 46004

3
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185m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien
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ÖVERBLICK

En av de mest exklusiva egenskaperna i staden. I ett
fantastiskt läge med rikligt ljus, 3 sovrum och 2 badrum.
Fastigheten ligger på första våningen i en av de mest emblematiska och eleganta
bostadshusen i staden, arkitekten Carlos Carbonell Panella, som konstruerade denna
pärla 1920 för den övre klassen av tiden, inom ramen för franska influenserad
eklekticism.
Fastigheten är utrustad med utsidan och är mycket ljus, eftersom den ligger i en
hörnbyggnad. Tack vare denna konfiguration finns dag- och nattrum med utsikt över
gatan, bredvid den eleganta C / Jorge Juan. Efter att ha gått igenom en vacker fräsch
lobby och klättring på en av de mest eleganta trapphusen i staden, når vi landningen
av denna lägenhet, med element som påminner oss om byggnadens fasad.
Från den vackra innergården kan du se färgen och ljuset tillgängligt i hela fastigheten.
Denna entré leder till det rymliga vardagsrummet, med 2 fönster och balkonger
utformade med stor detalj. Detta vardagsrum kopplar till ett rum på båda sidor:
matsalen och sovrummet.
Matsalen kännetecknas av sina böjda väggar och glas, med utsikt över den
arkitektoniska juvelen Mercado de Colón. Sovrummet, med arkitektoniska detaljer
ligger i det mest privata området av bostaden. Med lika utrymme och detalj i golv, tak
och snickeri, är fastigheten färdig med 2 sovrum och 2 badrum.
Inne i lägenheten står ut för de rika neo-barocka dekorativa elementen,
användningen av smycken, mönstren på golv, lister och snickeri.
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valencia@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanien

lucasfox.se/go/val6535
Portvakt, Hiss, Högt i tak, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, , Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Nära transportmedel, Renoverad,
Uppvärmning, Utsikt
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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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