REF. SVA35000

850.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris amb 2,800m² de jardí en venda a Sevilla, Espanya
Espanya » Sevilla » 41800
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa contemporània de 2005 amb jardí de més de 3.000
m², piscina privada i 5 dormitoris en venda exclusiva a
Sanlúcar la Major, Aljarafe de Sevilla.
Lucas Fox Sevilla presenta en exclusiva aquesta magnífica casa minimalista de 410
m2 construïts sobre una gran parcel·la de 3.400 m2 amb jardí, piscina, hort i zona
d'accés i aparcament. Es va construir l'any 2005, amb les millors qualitats del moment
i se situa al municipi de Sanlúcar la Major, molt a prop de diversos dels millors
col·legis internacionals ia 20 minuts de Sevilla capital.
L'habitatge es caracteritza perquè totes les estances gaudeixen de sortida a l'exterior
amb grans finestrals, alguns d'ells horitzontals que emmarquen el paisatge del
magnífic jardí aterrit, per la qual cosa la llum natural és present a tot l'habitatge. La
casa es desenvolupa en una sola planta en forma de L, amb sostres alts de més de 3
metres de manera que la sensació d'amplitud és molt més gran. A més hi ha un
apartament a la planta superior amb dues terrasses.
El gran saló-menjador té finestrals corredors de terra a sostre, amb sortida a la zona
del porxo cobert de 60 m² ia la resta de l'exterior amb la piscina-solàrium i el jardí
aterrat. Des del saló, es pot accedir a l'àmplia cuina office totalment equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma i una zona de servei amb gran rebost, cambra de
bugaderia i porxo estenedor.
La casa té un total de cinc dormitoris, tres banys (amb sanitaris i aixetes de Villeroy
Bosh) i un lavabo de cortesia a lentrada. Un dels dormitoris està habilitat com a
despatx i tres més es troba a la mateixa ala com a amplis dormitoris: el principal amb
vestidor i bany privat, dos dormitoris amb armaris encastats.
Finalment, s´ofereix un apartament a la primera planta de 70 m², amb bany privat i
accés a dues terrasses.
La parcel·la de 3.400 m² compta amb diferents ambients: zona de gespa, zona amb
arbres fruiters (tarongers, llimoners, ametllers, pomeres, pruneres japoneses) i hort.
La casa compta amb sistema d´aire condicionat i calefacció centralitzat sectoritzat a
tot l´habitatge i també disposa de plaques solars per a aigua calenta i aigua de pou
comunitari de la urbanització.
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lucasfox.cat/go/sva35000
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Edifici modernista,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Plafons solars,
Pou, Safareig, Traster, Vestidor,
Zona chill-out
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Gaudeix de qualitats d'alta gamma, com el terra de fusta d'iroko de 14 mil·límetres
d'alta qualitat a tota la planta de l'habitatge, per donar continuïtat a tots els espais.
A més, disposa de fusteria de primera qualitat de la marca Tecnal, corredisses per
connectar els espais i finestres horitzontals que trobem a les zones de pas
oscil·lobatents.
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.
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