
REF. SVA31490

450.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 700m² de jardí en
venda a Sevilla
Espanya »  Sevilla »  41807

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

274m²
Plànol  

1.044m²
Dimensions del terreny  

22m²
Terrassa  

700m²
Jardí

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.cat Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila d´una planta amb 4 dormitoris, 2 banys, saló, cuina,
porxo i amb un bonic jardí amb palmeres, piscina i
garatge en venda a Espartinas, Sevilla.

A la tranquil·la urbanització de Flor de Loreto, a uns minuts del nucli d´Espartinas i
Umbrete, es troba aquesta vila d´una sola planta edificada l´any 2000. L´habitatge de
274 m² construïts sobre una parcel·la de 1.044 m² és ideal per viure, ja que gaudeix d
´estades àmplies, confortables, molt lluminoses i d´un espai exterior enjardinat molt
agradable.

La façana principal es dissenya amb un ampli porxo amb vetlladors ia continuació, es
disposa d'un pati obert d'estil andalús amb rajoles sevillanes i amb una font que
dóna accés a l'habitatge. El cuidat jardí voreja tota la casa ia la zona del darrere hi ha
la piscina, envoltada de gespa natural i diverses palmeres que li donen un ambient
únic al conjunt. A més, disposa d'una escala de cargol amb accés a unes golfes en
brut i sobre la mateixa planta, fet que possibilita l'ampliació de l'habitatge a la
primera planta.

En entrar, ens trobem amb un espaiós vestíbul que connecta amb un gran saló-
menjador de 50 m² amb xemeneia i zona d'esbarjo amb taula de billar. Tot seguit, es
disposa la cuina amb office i amb sortida al jardí, equipada amb dos frigorífics, placa
vitroceràmica, forn, microones, rentadora i rentavaixelles. La zona de nit disposa de
quatre amplis dormitoris, inclòs el dormitori principal amb bany privat, així com un
altre bany per donar servei a la resta de dormitoris.

A la planta semisoterrani, hi ha un gran espai de 76 m² destinat a garatge amb
capacitat per a diversos vehicles i emmagatzematge d'estris. L´habitatge té una bona
construcció i disposa d´un pou propi per a reg del jardí.

Entre les seves característiques, compta amb terres de marbre a tota la casa, a
excepció de la cuina i els banys que són de gres i de fang al porxo i al pati, aire
condicionat per splits als dormitoris i preinstal·lació centralitzada a tota la casa ,
finestres dalumini amb vidre tipus Climalit i portes de fusta lacada en colors.

Poseu-vos en contacte amb l'equip de Lucas Fox Sevilla per visitar aquesta
meravellosa vila amb piscina a la urbanització Flor del Loreto.

lucasfox.cat/go/sva31490

Terrassa, Piscina, Jardí, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat
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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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