REF. SVAR29473

1.200 € al mes Pis - De lloguer

Pis de 2 dormitoris en lloguer a Sevilla, Espanya
Espanya » Sevilla » 41004

2

2

104m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Pis totalment reformat de lloguer a Sevilla. Té de 2
dormitoris i 2 banys, està moblat, destaquen la qualitat
de les terminacions, les senzilles línies arquitectòniques,
i la moderna construcció,
Aquest pis de senzilles línies arquitectòniques i moderna construcció, va ser
totalment reformat fa uns anys. Espais oberts, amplis finestrals que aporten llum
natural, sostres alts, combinació de sòls de fusta i rajola de ceràmica en els banys,
picaportes de fusta de banús, aire condicionat centralitzat dividit per estades i
programable, calefacció per radiadors de gas natural, les parets i sòl completament
aïllades termoacústicamente, aquests són només alguns dels detalls a destacar
d'aquest magnífic pis de 104 m2 distribuïts en dos dormitoris, el principal en suite
amb bany privat i grans armaris, un saló amb la cuina integrada en el mateix i
totalment equipada , i un altre bany complet.
Situat en un enclavament únic, el barri de l'Arenal, envoltat dels principals
monuments culturals de la ciutat, arriba per a vostè aquesta propietat de la qual
podrà fer la seva llar.
L'apartament es lloga completament moblat.
Serenitat, Equilibri, Confort, Minimalisme, Descans, ... en resum, QUALITAT DE VIDA.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espanya

lucasfox.cat/go/svar29473
Característiques d'època, Parquet,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
S'accepten mascotes
Ja està disponible!
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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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