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DESCRIPCIÓ

Lluminosa casa d´estil modern, amb 4 dormitoris, 4 banys
i piscina sobre una parcel·la de 515 m² en venda a
Aznalcazar, Sevilla.

Fantàstica vivenda de 310 m² sobre una parcel·la de 515 m², a la urbanització Tajo del
Guadiamar, a 30 minuts de Sevilla capital, al terme municipal d'Aznalcázar. Se situa al
vessant superior del Tajo i ofereix unes vistes immillorables de la cornisa i el
corredor verd pel qual discorre el riu Guadiamar. Es troba a escassos metres del
nucli municipal, per la qual cosa no cal desplaçar-se amb automòbil per a compres o
qualsevol altra activitat. Alhora, es beneficia de la gran tranquil·litat que suposa la
vida d'una petita urbanització de 20 parcel·les d'habitatges aïllats.

La vila es distribueix en tres plantes: planta semisoterrani, planta baixa i primera
planta, amb castellet d'accés a un terrat transitable destinat a solàrium.

L´habitatge consta de quatre dormitoris, quatre banys, dos salons i la cuina totalment
equipada. A més, disposa d'espais coberts com un gran porxo connectat amb el saló i
la terrassa de la primera planta. Els dormitoris principals tenen boniques vistes al
jardí i cap a la cornisa del Tajo del Guadiamar.

Disposa de piscina de cloració salina i la depuradora es localitza a la cambra de
màquines amb accés des de l'exterior per porta metàl·lica situada a la façana sota el
porxo del darrere ia la plataforma de la piscina. El jardí compta amb dos nivells
coberts amb gespa, enfiladisses i arbrat, tot això en perfecte estat i amb reg
automàtic per aspersors i degoteig. S'accedeix a la parcel·la per unes portes
metàl·liques: la d'accés a cotxes, la corredissa motoritzada i la de vianants, abatible i
amb porter electrònic.

L'habitatge compta amb les millors qualitats, com terra entarimat de fusta massissa
de roure a la planta superior, on es troben els dormitoris i passadís, mentre la resta
de l'habitatge compta amb terra de quarsita. A més, gaudeix de porta d´entrada de
fusta d´iroko, portes de pas de fusta prefabricada i fusteria exterior d´alumini amb
trencament de pont tèrmic i doble vidre. Els banys compten amb equipament de
porcellana vitrificada model Victoria de Roca i aixetes termostàtiques en dutxes i
monocomandament a lavabos.

lucasfox.cat/go/sva35065

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Zona chill-out,
Traster, Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat

REF. SVA35065

499.999 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41849

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

310m²
Plànol  

515m²
Dimensions del terreny

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

https://www.lucasfox.cat/go/sva35065
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Així mateix, per a més confort, disposa d'un sistema de climatització sectoritzat per
plantes i estades, sistema de ventilació, xemeneia de llenya amb distribució d'aire i
producció d'aigua calenta mitjançant un termo de gas butà.

Per més seguretat, compta amb porter automàtic, porta de garatge motoritzada i
sistema de seguretat amb detectors de moviment i alarma connectada amb la central
de companyia de seguretat.

Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per conèixer 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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