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DESCRIÇÃO

Magnífica casa histórica do século XVI com pátio andaluz
em excelente estado, restaurada com 4 quartos, garagem,
terraço e piscina à venda no centro de Sevilha, perto da
Plaza del Museo de Bellas Artes.

Esta joia de casa do século XVI foi reabilitada com um projeto que procurou valorizar
o seu valor com base na recuperação dos seus espaços e nos pormenores
construtivos originais da casa, como as vigas de madeira, os pavimentos em barro, os
azulejos e os dois pátios, bem como como, com a procura de outros elementos como
portas, colunas, tectos de madeira pintados à mão e azulejos de conventos e casas
apalaçadas. Por outro lado, cada quarto se destaca por sua decoração com paredes
de papel de parede e seu mobiliário, projetado para criar uma atmosfera única em
cada quarto com muito sabor andaluz e muito bom gosto.

A casa gira em torno de um pátio central coberto de montera e um segundo pátio
muito agradável com uma fonte de água. Ambos conferem luz, frescura e harmonia a
toda a casa.

A casa tem um total de 328 m² construídos, com mais de 100 m² de terraços e piscina,
num terreno de 114 m² em perfeitas condições para viver. Possui vários elementos
muito valorizados neste tipo de casa, como o elevador que liga ao terceiro andar.
Neste último, encontramos um terraço em dois níveis com vistas impressionantes de
toda a cidade e uma piscina, outro dos seus grandes valores.

A casa tem um grande hall com portas de madeira antigas únicas, uma garagem e um
espaço central que alberga o pátio coberto que serve de hall com as escadas e o
elevador. Na parte de trás, há um quarto duplo para hóspedes com banheiro
privativo e um closet que se abre para um agradável pátio de luz com fonte.

O primeiro andar abriga a área diurna, com sua maravilhosa sala de estar voltada
para a rua com duas varandas e lareira, uma galeria com vista para o pátio central
com sua sala de estar, sala de jantar e cozinha com escritório. Todos estes quartos
gozam de uma magnífica luz e ambiente em torno dos dois pátios.

O segundo andar tem o quarto principal com uma bela casa de banho e sala privada,
bem como grandes armários e um quarto de vestir. Outro quarto duplo com closet e
uma grande casa de banho completam o piso.

lucasfox.pt/go/sva32779

Primeira linha do mar , Terraço, Piscina,
Private garage, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural,
Características da época, Estacionamento,
Vistas, Vestiário, Varanda, Renovado,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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O terceiro andar oferece outro quarto com banheiro espaçoso e bem iluminado, além
de lavanderia e sala de passar roupas. Finalmente, a partir deste piso temos acesso
ao maravilhoso terraço em dois níveis, com uma bela piscina, arrecadação e casa de
banho.

Entre em contato com a equipe da Lucas Fox Seville para obter mais informações ou
marcar uma visita.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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