
REF. SVA38299

535.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 36m² terrassa en venda a Sevilla
Espanya »  Sevilla »  41002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

135m²
Plànol  

36m²
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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Al cor del call jueu, pis reformat amb 25m² de terrassa
privada, ascensor interior, dos dormitoris i dos banys.

Lucas Fox presenta aquest tríplex amb ascensor interior amb terrassa privada al
centre del barri del call. Ubicat en un carrer tranquil, ofereix la comoditat de viure en
una de les zones més exclusives de Sevilla.

L'habitatge, molt singular, es troba en una casa pati totalment reformada el 2006 i
amb ascensor. Es tracta d´una petita comunitat molt ben organitzada de 4 pisos.

L´habitatge es distribueix en 3 plantes amb ascensor interior. La planta baixa és molt
lluminosa i ens trobem amb una entrada, una cuina equipada, pati interior, un saló-
menjador i un lavabo de cortesia. Al saló s'hi amaga un tros de l'antiga Muralla de la
ciutat.

La primera i segona planta consten totes dues amb un dormitori doble amb bany i un
vestidor respectivament.

A la darrera planta, comptem amb una terrassa de 25m² totalment privada i molt
assolellada des d'on es gaudeixen unes precioses postes del sol i vistes a la Giralda.
A la terrassa hi ha un lavabo i un safareig de 11m².

Pel que fa a qualitats, parlem de doble vidre, terres de fusta, aire condicionat
fred/calor, materials d'alta qualitat en banys i cuina, ascensor particular, porta de
seguretat.

Poseu-vos en contacte amb l'equip Lucas Fox Sevilla per obtenir més informació o
concertar una cita.

lucasfox.cat/go/sva38299

Terrassa, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Renovat, Interior, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. SVA38299

535.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 36m² terrassa en venda a Sevilla
Espanya »  Sevilla »  41002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

135m²
Plànol  

36m²
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.cat/go/sva38299
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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	Al cor del call jueu, pis reformat amb 25m² de terrassa privada, ascensor interior, dos dormitoris i dos banys.

