
REF. VAL9248

680 000 € 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
Sovrum  

2
Badrum  

139m²
Planlösning

+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

En modern lägenhet med stora rum och högkvalitativa
finish, till salu i ett oslagbart läge i centrala Valencia, bara
en kort promenad från Jardines del Turia.

Detta ljusa hem finns i en byggnad från 1900 -talet. Lägenheten kombinerar
egenskaperna hos elegant arkitektur med modern design som följer de nuvarande
trenderna i öppna utrymmen och naturmaterial, vilket skapar ett inbjudande och
fridfullt hem med mycket naturligt ljus tack vare det stora burspråket.

Fastigheten är mycket ljus och har fri utsikt över utsikten samtidigt som den ligger
sydost och har tvärventilation. Lägenheten är i utmärkt skick och renoverades
nyligen, och den levereras med högkvalitativa finish, inklusive bokgolv, ekpaneler,
porslinsgolv och Corian -bänkskivor. Den har också en fantastisk layout med
fleranvändningsutrymmen och skjutbara skiljeväggar, vilket gör den mycket
mångsidig.

När vi kommer in i fastigheten befinner vi oss i lobbyn som, liksom korridoren, är
rymlig. Intill lobbyn finns ett förråd och ett av sovrummen. På framsidan av
lägenheten är det 35 m² stora vardagsrummet med ett härligt, centralt burspråk och
andra stora fönster som alla har utsikt över gatan och ett kök med en ö med utsikt
över innergården. Sovrummen finns i den mest inre och privata delen av fastigheten,
och inkluderar ett 15 m² stort sovrum med eget badrum och ett omklädningsrum.
Lägenheten kompletteras av ett delat badrum, grovkök och en arbetsrum.

Alla rum har en bra storlek och är fyrkantiga. Fastigheten har också flexibilitet att
ändra layouten för att passa behoven hos den nya ägaren till följd av de glidande
skiljeväggarna.

Ett oslagbart familjehem i ett av de mest eftertraktade områdena i Valencia, perfekt
för ett par med två barn.

lucasfox.se/go/val9248

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Exteriör, Dubbla fönster, Bibliotek
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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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