
REF. SVA37549

850.000 € Appartement - Te koop
4 Slaapkamer appartement te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41011

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

166m²
Plattegrond

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

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig hoogbouwappartement met 4 slaapkamers te
koop in Los Remedios, op de eerste lijn van de rivieroever
van de Guadalquivir, met het beste uitzicht op de rivier,
het María Luisa-park, de Delicias-pier en het nieuwe
project El Jardín de la Cigarreras.

Exclusieve hoge verdieping gelegen in een van de beste wijken van Sevilla. Het beste
uitzicht op de rivier en gelegen op de eerste lijn van het belangrijke project Jardín de
la Cigarrera. Dit juweel is gevestigd in een representatief pand, met portierservice en
statige entree.

Het appartement wordt betreden via een zeer ruime inkomhal met marmeren vloeren
die de woning opdeelt in drie zones: de woonkamer, de keuken en het nachtgedeelte.

De woonkamer heeft enorme ramen op het oosten en het zuiden om te genieten van
het prachtige uitzicht op de rivier, de Jardín de la Cigarrera en Sevilla. Het heeft een
mooie open haard en een gezellige bibliotheekruimte. Het geniet parketvloeren in
perfecte staat.

De volledige keuken heeft goede kasten, handbeschilderde tegels en een groot raam
op het westen. De keuken leidt naar de serviceslaapkamer met een complete
badkamer.

Het nachtgedeelte bestaat uit drie slaapkamers, waaronder de master bedroom met
eigen badkamer en een tweede badkamer die de gehele woning bedient. Dit gebied
heeft grote inbouwkasten en parketvloeren.

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

lucasfox.co.nl/go/sva37549

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Airconditioning, 

REF. SVA37549

850.000 € Appartement - Te koop
4 Slaapkamer appartement te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41011

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

166m²
Plattegrond

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

https://www.lucasfox.co.nl/go/sva37549
https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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