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DESCRIPCIÓ

Magnífic pis regionalista de gran qualitat arquitectònica i
les millors vistes de la ciutat de Sevilla gràcies als
balcons i terrasses.
Habitatge de gran qualitat que pertany a un edifici regionalista molt representatiu
del Centre Històric de Sevilla, amb ascensor i amb diverses terrasses privatives i
comunitàries. L'habitatge és a l'última planta de l'edifici amb una espectacular
balconada a façana principal amb vistes a Porta de Jerez, Arxiu d'Índies i Catedral i
amb accés a una terrassa superior d'ús privatiu, on la llum i l'essència de Sevilla
estan garantides.
L´habitatge té un total de 295 m² i destaca per les seves àmplies estades en una
seqüència de tres patis interiors i donant a dues façanes. Des del rebedor central es
distribueix l'habitatge a zona de dia i zona de nit.
Un ampli distribuïdor ens condueix a un magnífic saló amb llar de foc i zona de
despatx i biblioteca al voltant d´un dels patis interiors. El saló ocupa tot el frontal de
la façana amb un gran finestral que surt a un balcó corregut amb orientació sud-est i
per gaudir de les millors vistes de la ciutat. A continuació hi ha un menjador
independent, una cuina amb office al voltant del segon pati més un lavabo i diversos
armaris depensers.
A l'altra zona de l'habitatge, es distribueixen quatre dormitoris, tres dels quals a
façana. El dormitori principal destaca per les seves grans dimensions amb zona de
vetllador i gran armari encastat més un bany complet també amb finestra a façana.
La zona de nit té un ampli distribuïdor al voltant d'un altre pati interior amb armaris i
un altre bany complet.
L'habitatge presenta les millors qualitats en terres de marbre, hidràulics i de fustes
nobles en funció de les estances, boniques boiseries, amplis passadissos, sostres
molt alts, armaris, portes i finestres vidriades.
Aquest habitatge compta amb diversos trasters al mateix edifici, dos dels quals a la
planta superior del terrat d'uns 21 m² amb accés a una terrassa d'ús privatiu d'uns 30
m² i un altre a la planta soterrani.
Poseu-vos en contacte amb l'equip de Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una visita.
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Terrassa, Ascensor, Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Terres de marbre, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Interior,
Llar de foc, Safareig, Traster, Vistes
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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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