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DESCRIPCIÓ

Casa pati sevillana amb 4 dormitoris, golfes i terrassa en
venda al barri de San Lorenzo, al centre històric de
Sevilla.
Lucas Fox Sevilla presenta aquesta exclusiva casa pati sevillana, ubicada al barri de
Sant Llorenç i construïda sobre una tradicional parcel·la de 91 m². Consta de planta
baixa, planta primera i planta golfes amb terrassa i solàrium.
Accedim a aquesta casa per un típic vestíbul d'estil sevillà després del qual trobem
un pati central cobert per una muntera de vidre a la seva planta alta i galeria a la
primera planta. A la planta baixa hi trobem dos dormitoris, un ampli saló, cuina, un
lavabo al voltant d´un pati central molt lluminós, pel qual accedim a través de l
´escala a la primera planta. En aquesta es troben dos dormitoris dobles amb banys
complets; la principal a més disposa de vestidor. A la segona planta, es disposen
dues estances amb sostres de fusta a dues aigües, que poden utilitzar-se com a
despatx, dormitori, gimnàs i gaudir també de la terrassa de 30 m², que alberga un
altre espai utilitzat com a traster-safareig en l'actualitat.
No dubteu a visitar aquesta singular casa d'estil sevillà a un dels millors barris
residencials i tranquils del centre històric de Sevilla.
Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per a més informació o concertar
una visita.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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