
REF. SVA36411

670.000 € Pis - En venda
Pis de 4 dormitoris en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41001

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

151m²
Plànol

+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

Magnífic pis de 151 m² amb 4 dormitoris, 3 banys, garatge
i traster en venda entre la plaça Nova i la plaça de la
Magdalena en un carrer molt tranquil del centre històric
de Sevilla.

Lucas Fox presenta en exclusiva aquest pis amb àmplies estances, entre les quals s'hi
inclouen un gran saló-menjador, quatre dormitoris, dos banys complets, un lavabo
més una cuina independent. A més, compta amb garatge per a un vehicle gran i de
molt fàcil aparcament i traster al mateix edifici.

Els dormitoris són amplis i amb armaris encastats a tots ells de quatre o sis portes i
el dormitori principal té bany privat i vestidor. L'habitatge té molta lluminositat i
compta amb un balcó doble al carrer al saló-menjador i en dos dormitoris més,
inclòs el principal.

Destaca la seva localització en plena zona comercial i de negocis del centre de
Sevilla, però alhora en un carrer tranquil i de fàcil accés. És un habitatge ideal per
viure i treballar al ple centre de la ciutat amb totes les comoditats i serveis al seu
abast.

L'habitatge està equipat amb aire condicionat i calefacció centralitzats, gas natural,
terres de marbre i finestres de doble vidre. El preu de venda inclou plaça de garatge i
traster al mateix edifici, als quals es pot accedir per escales o directament amb
ascensor.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox Sevilla per rebre més informació o concertar
una visita.

lucasfox.cat/go/sva36411

Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Traster, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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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