
REF. SVA38505

875.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41003

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

342m²
Plànol  

130m²
Dimensions del terreny  

100m²
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

Lluminosa casa sevillana de 342 m² amb 6 dormitoris, 4
banys, terrasses i pati en venda entre Alameda i San
Lorenzo, Sevilla.

Lucas Fox presenta aquesta singular casa amb pati sevillà de 342 m² ubicada entre
l'Albereda i el barri de Sant Llorenç a Sevilla.

La casa es distribueix en tres plantes i ofereix la possibilitat de configurar la planta
baixa com a zona destiu i les plantes superiors de zona dhivern, una cosa molt típica
a les cases sevillanes.

La planta baixa consta d'una magnífica entrada, un gran menjador, saló d'estiu al
pati, dormitori, bany, saleta, cuina equipada i pati que data de 1600.

La primera planta està plantejada com un apartament independent, amb un gran i
lluminós saló que dóna al pati, tres dormitoris, dues cambres de bany, una altra
segona cuina totalment equipada i una terrassa solàrium.

La segona planta té un amplíssim i assolellat dormitori amb bany i saleta d estar que
donen a una terrassa d uns 80 m² aproximadament. En aquesta planta es pot ampliar
l'edificabilitat.

A la tercera planta hi ha un safareig amb molts metres de terrassa, amb opció a més
d'ampliar l'edificabilitat.

La casa es presenta totalment reformada pel reconegut arquitecte gadità Rafael
Manzano el 1990. La casa té detalls històrics que li donen gran singularitat: façana de
l'arquitecte Aníbal González, escala i pou àrab, sostres alts, rajoles valencians pintats
a mà, fresc al sostre del zaguán i terra de marbre de macael a tot l'habitatge.

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

lucasfox.cat/go/sva38505

Terrassa, Terres de marbre, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Traster, Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
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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	Lluminosa casa sevillana de 342 m² amb 6 dormitoris, 4 banys, terrasses i pati en venda entre Alameda i San Lorenzo, Sevilla.

