
REF. SVA31490

450.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 700m² Tuin te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41807

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

274m²
Plattegrond  

1.044m²
Perceeloppervlakte  

22m²
Terras  

700m²
Tuin

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Gelijkvloerse villa met 4 slaapkamers, 2 badkamers, een
woonkamer, keuken, veranda en een prachtige tuin met
palmbomen, zwembad en garage te koop in Espartinas,
Sevilla.

In de rustige omgeving van Flor de Loreto, op een paar minuten van het centrum van
Espartinas en Umbrete, ligt deze gelijkvloerse villa gebouwd in 2000. Het huis van 274
m² gebouwd op een perceel van 1.044 m² is ideaal om te wonen, omdat het ruime,
comfortabele, zeer lichte kamers en een zeer aangenaam aangelegde buitenruimte.

De voorgevel is ontworpen met een grote veranda met sokkels, gevolgd door een
open patio in Andalusische stijl met Sevilliaanse tegels en een fontein die toegang
geeft tot het huis. De verzorgde tuin grenst aan de gehele woning en aan de
achterzijde bevindt zich het zwembad, omgeven door natuurgras en diverse
palmbomen die het geheel een unieke sfeer geven. Daarnaast heeft het een
wenteltrap met toegang tot een vliering en op dezelfde verdieping, waardoor het
mogelijk is om de woning op de eerste verdieping uit te breiden.

Bij binnenkomst vinden we een ruime hal die aansluit op een grote woon-eetkamer
van 50 m² met een open haard en een recreatieruimte met een pooltafel. Vervolgens
is er de woonkeuken en met toegang tot de tuin, voorzien van twee koelkasten,
keramische kookplaat, oven, magnetron, wasmachine en vaatwasser. Het
nachtgedeelte heeft 4 grote slaapkamers, waaronder de hoofdslaapkamer met een
eigen badkamer, evenals een andere badkamer voor de rest van de slaapkamers.

Op de benedenverdieping is er een grote ruimte van 76 m² voor een garage met
capaciteit voor meerdere voertuigen en opslag van bezittingen. Het huis heeft een
goede, solide constructie en heeft een eigen waterput voor de tuin.

Een van zijn kenmerken is marmeren vloeren door het hele huis, behalve de keuken
en badkamers, die zijn gemaakt van steengoed en klei op de veranda en patio,
gesplitste airconditioning in de slaapkamers en centrale pre-installatie door het hele
huis, aluminium raamkozijnen met Climalit type glas en gekleurde gelakte houten
deuren.

Neem contact op met het team van Lucas Fox Sevilla om deze prachtige villa met
zwembad in de ontwikkeling van Flor del Loreto te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/sva31490

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Open haard, Exterior, Dubbel glas, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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