
VENUT/UDA

REF. SVA33133

1.100.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 8 dormitoris amb 110m² terrassa en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41003

8
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

411m²
Plànol  

142m²
Dimensions del terreny  

110m²
Terrassa

+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

Casa sevillana de 8 dormitoris amb garatge i 110 m² de
terrassa a La Encarnación- Sevilla

Al bell mig de la ciutat, Lucas Fox presenta aquesta casa sevillana amb garatge al
barri de l'Encarnació.
La casa és molt lluminosa, amb estances grans, compta 8 dormitoris, una terrassa a
la seva última planta, un garatge i un fantàstic pati sevillà cobert per una muntera i
amb galeries a cada planta.
L´habitatge es distribueix en tres plantes amb uns 411 m² construïts sobre una
parcel·la de 142 m². La planta baixa compta amb un tradicional zaguà, un vestíbul,
una sala d'estar, un pati lluminós amb columnes, un gran saló amb xemeneia i cuina
amb pati estenedor.

A la primera planta hi trobem 3 dormitoris dobles, un bany i un dormitori principal
molt grans amb zona de vestidor i bany en suite. Aquesta planta compta també amb
una terrassa. La secunda planta té una distribució similar amb 3 dormitoris i un bany
més una gran sala de jocs que pot com el dormitori principal, despatx, biblioteca,
sala d'estar…
A més, tota la planta superior de la vivenda és distribuïda en dues assolellades
terrasses de 110m² en total.
Aquesta casa ofereix moltes possibilitats d'ús, tant com a casa familiar, com per
transformar-la com a inversió en diversos pisos per vendre o llogar, residència
d'estudiants, etc.
Poseu-vos en contacte amb l'equip de Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una visita.

lucasfox.cat/go/sva33133

Terrassa, Garatge privat, Terres de marbre,
Llum natural, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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