REF. SVA32779

1.729.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 104m² terrassa en
venda a Sevilla
Espanya » Sevilla » 41001
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DESCRIPCIÓ

Magnífica casa històrica del segle XVI amb pati andalús en
excel·lents condicions, rehabilitada amb 4 dormitoris,
garatge, terrassa i piscina en venda al centre de Sevilla, a
prop de la plaça del Museu de Belles Arts.
Aquesta joia de casa del segle XVI va ser rehabilitada amb un projecte que pretenia la
seva posada en valor partint de la recuperació dels seus espais i dels detalls
constructius originals de la casa, com bigues de fusta, terres de fang, rajoles i els dos
patis, així com, amb la recerca d'altres elements com portes, columnes, sostres de
fusta pintats a mà i rajoles procedents de convents i antigues cases palatines. D'altra
banda, cada estança destaca per la seva decoració amb parets empaperades i el seu
mobiliari, dissenyades per crear a cada estança un ambient únic i amb molt de sabor
andalús de gran gust.
La casa gira al voltant d´un pati central cobert amb montera i un segon pati molt
agradable amb una font d´aigua. Tots dos donen lluminositat, frescor i harmonia a
tota la vivenda.
L´habitatge té un total de 328 m² construïts, amb més de 100 m² de terrasses i
piscina, en una parcel·la de 114 m² en perfecte estat per viure. Compte amb diversos
elements molt cotitzats en aquest tipus de cases com l'ascensor que comunica fins a
la tercera planta. En aquesta darrera trobem una terrassa a dues altures amb
impressionants vistes de tota la ciutat i amb una piscina, un altre dels seus grans
valors.
La casa té un gran vestíbul amb singulars portes de fusta antigues, cotxera i un espai
central que acull el pati cobert que fa de rebedor amb l'escala i l'ascensor. Al fons, es
disposa un dormitori doble per a convidats amb bany privat i vestidor que dóna a un
agradable pati de llum amb font.
La primera planta acull la zona de dia, amb el seu meravellós saló al carrer amb dos
balcons i xemeneia, una galeria que dóna al pati central amb la sala d'estar, un
menjador i una cuina amb office. Totes aquestes estances gaudeixen d´una magnífica
llum i ambient al voltant dels dos patis.
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A primera línia de mar , Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, S'accepten mascotes , Safareig,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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La segona planta disposa del dormitori principal amb una bonica cambra de bany i
saló privat, així com grans armaris i vestidor. Un altre dormitori doble amb vestidor i
una gran cambra de bany completen la planta.
La tercera planta ofereix un altre dormitori amb una àmplia i lluminosa cambra de
bany, a més d'una cambra safareig i de planxa. Finalment, des d´aquesta planta
comptem amb accés a la meravellosa terrassa en dues altures, amb una agradable
piscina, traster i cambra de bany.
Poseu-vos en contacte amb l'equip de Lucas Fox Sevilla per obtenir 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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya

