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3
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OMSCHRIJVING

Exclusief appartement van 298 m² om te renoveren met
twee grote terrassen te koop in Plaza de Cuba, in Sevilla
met het beste uitzicht over de stad.

Lucas Fox presenteert exclusief deze prachtige kans om te wonen in een van de
meest indrukwekkende enclaves in Sevilla met 360-graden uitzicht over de stad en in
een van de meest gewilde gebieden, de beroemde Plaza de Cuba in de wijk Remedios
in Sevilla.

Dit huis heeft 298 m² bebouwd met een traditionele landhuisverdeling met hoofd- en
dienstingang. Vanuit de grote hal komt u in een schitterende tweekamerlounge. Een
van hen heeft een prachtig uitzicht omlijst door een groot raam en de andere is
gerangschikt rond een unieke modernistische open haard versierd met
handbeschilderde tegels. Deze laatste heeft toegang tot het hoofdterras op het
zuidwesten dat overdekt is voor totale bescherming en zonwering, zodat het elke dag
van het jaar kan worden genoten als een projectie van de woonkamer. Een enorme
slaapkamer met een grote kast aan de voorzijde, een kleedkamer en een eigen
badkamer heeft toegang tot het terras, zodat het kan worden gebruikt als
hoofdslaapkamer, of als multifunctionele woonkamer, kantoor, bibliotheek of
gastensuite.

Vanuit de woonkamer ga je naar een andere onafhankelijke eetkamer die aansluit op
het kantoor en de keuken, die op zijn beurt een bijkeuken en een wasterras heeft.
Deze sluit via de gang of een dienstslaapkamer met toilet aan op het nachtgedeelte
van de woning. De tweede dienstingang sluit ook aan op de gang. Daarachter
bevinden zich vier grote slaapkamers met inbouwkasten, twee badkamers en een
polyvalente ruimte met een overdekt terras op het noordoosten met de mogelijkheid
om deze met glas af te sluiten en in de woning op te nemen om een ruimte te creëren
waar u kunt genieten van een indrukwekkend uitzicht op de kathedraal. , de Torre del
Oro, het hele historische centrum met zijn torens en klokkentorens, de wijk Triana
met de Pureza-straat, de Isla de la Cartuja en de Sevilliaanse Aljarafe.

De gemeenschap heeft een conciërgeservice en twee liften en vorkheftrucks met
onafhankelijke toegang in het servicekantoor.

Neem contact op met Lucas Fox Sevilla voor meer informatie of om een bezoek te
regelen.

lucasfox.co.nl/go/sva35429

Terras, Waterput, Uitzicht, Renovatie object,
Balkon
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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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