
REF. SVA37552

850.000 € Appartement - Te koop
5 Slaapkamer appartement te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41013

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

255m²
Plattegrond  

5m²
Terras

+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

Fantastisch appartement met 5 slaapkamers te koop in
een van de meest gewilde urbanisaties in Manuel Siurot
met prachtige gemeenschappelijke ruimtes, zoals tuinen,
zwembad, paddle-tennisbaan, twee garages en een
berging in Sevilla

Lucas Fox presenteert dit exclusieve statige appartement, zeer ruim opgezet in een
zeer gewilde woongemeenschap met gemeenschappelijke tuinen, zwembad en
sportvelden.

De woning heeft een gezellige inkomhal die leidt naar het daggedeelte en het
nachtgedeelte.

In het daggedeelte hebben we de grote woonkamer met een open haard en ramen op
het zuiden, marmeren vloeren en gipsen lijstwerk. Aan de zijkant is er de ruime
eetkamer die in verbinding staat met een zonnig terras op het zuiden. Aan de andere
kant is er een grote keuken met een kantoor, een servicedeur en meerdere kasten,
evenals nieuwe kasten en apparaten. Er is ook een comfortabele wasruimte en een
grote personeelsslaapkamer met een eigen badkamer. Het daggedeelte wordt
gecompleteerd met een gratis toilet.

In het nachtgedeelte bevinden zich vier slaapkamers en vier badkamers. De
hoofdslaapkamer is echt groot, met een kleedruimte en inbouwkasten. Het is erg licht
dankzij het raam op het zuiden. Ten slotte heeft het een complete eigen badkamer
met een grote douche en marmeren afwerkingen. De tweede slaapkamer heeft ruime
inbouwkasten en een luchtige eigen badkamer met een ligbad, marmeren vloeren. De
derde slaapkamer was vroeger in gebruik als zitkamer. De vierde slaapkamer heeft
een hal, met een eigen complete badkamer en tal van ingebouwde kasten.

De gemeenschappelijke ruimtes zijn onverslaanbaar: conciërgeservice, tuin, twee
paddletennisbanen, twee zwembaden en een kleedkamer. Daarnaast heeft het twee
parkeerplaatsen en een berging.

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

lucasfox.co.nl/go/sva37552

Zwembad, Tuin, Conciërge service, Lift,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Service lift, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Beveiliging,
Berging, Balkon, 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.

REF. SVA37552

850.000 € Appartement - Te koop
5 Slaapkamer appartement te koop in Sevilla, Spanje
Spanje »  Sevilla »  41013

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

255m²
Plattegrond  

5m²
Terras

+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

	Fantastisch appartement met 5 slaapkamers te koop in een van de meest gewilde urbanisaties in Manuel Siurot met prachtige gemeenschappelijke ruimtes, zoals tuinen, zwembad, paddle-tennisbaan, twee garages en een berging in Sevilla

