
REF. SVA38485

800.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Quartos à venda em Sevilla, Spain
Spain »  Sevilla »  41004

5
Quartos  

3
wc  

242m²
Plano

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.pt Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Magnífico apartamento imponente de 242 m² com 5
quartos, 3 banheiros e garagem à venda em uma casa
palaciana, no coração do bairro judeu de Sevilha.

Lucas Fox apresenta com exclusividade este maravilhoso apartamento de 242 m²
localizado no coração de Sevilha, próximo aos monumentos mais emblemáticos da
cidade.

A casa é acedida através de um agradável pátio central de estilo andaluz
característico, dominado por uma fonte e rodeada por inúmeras plantas, que
conferem ao espaço um encanto especial.

A casa caracteriza-se por ter uma excelente distribuição, com as zonas diurnas e
nocturnas claramente diferenciadas. A zona de estar goza de uma luz espetacular e
tem uma espaçosa sala de estar-jantar que pode ser feita independente, pois tem
portas que dividem os dois quartos. Além disso, oferece uma cozinha equipada com
despensa e lavandaria, bem como um quarto de serviço com casa de banho.

A zona nocturna é composta por outra sala de estar-jantar, que dá acesso ao quarto
principal com casa de banho privativa, com zona de duche separada dos lavatórios.
Em seguida, três quartos adicionais são oferecidos com grandes guarda-roupas
embutidos e luz espetacular.

A casa está equipada com ar condicionado, aquecimento central e chão em parquet.
Tem uma arrecadação no telhado, que oferece vistas impressionantes da catedral. A
casa tem dois grandes lugares de estacionamento, com fácil acesso a partir do
elevador do edifício. Uma delas incluída no preço e outra opcional a 60.000€

Entre em contato com a equipe Lucas Fox Sevilla para mais informações ou para
agendar uma visita.

lucasfox.pt/go/sva38485

Serviço de porteria, Private garage,
Elevador, Parquet, Luz natural,
Terraço comunitário, Estacionamento,
Vestiário,
Próximo de escolas internacionais,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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