
REF. SVA39904

360.000 € Pis - En venda
Pis de 2 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a Sevilla, Espanya
Espanya »  Sevilla »  41004

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

81m²
Plànol  

7m²
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

Acollidor pis totalment reformat en venda en una
exclusiva ubicació al barri d'Alfals, en un carrer molt
tranquil al centre del nucli antic de Sevilla.

Lucas Fox presenta en exclusiva aquest meravellós pis de 81 m² ubicat al barri
d'Alfals, al cor del nucli antic de Sevilla. És una zona molt tranquil·la i comercial,
situada al costat dels monuments més importants de la ciutat.

Per un encantador carreró amb un pati privat de tarongers, accedim a l'edifici.
L'habitatge es presenta totalment reformat amb instal·lacions de llum i aigua
totalment noves.

La distribució ofereix un saló lluminós amb un ampli balcó que s'obre al pati de
tarongers i al pati interior privat. A més, compta amb dos dormitoris, molt ben
distribuïts, ja que tots dos donen al pati privat, que li aporta llum i tranquil·litat. Un
dels dormitoris, a més, ofereix accés al pati privat. L´habitatge es completa amb un
bany complet i una cuina independent.

L'habitatge es presenta per moblar al seu gust i està equipat amb tancaments amb
doble vidre.

Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/sva39904

Terres de marbre, Llum natural,
Terrassa comunitària, Traster, Renovat,
Interior, Balcó, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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