
PROPRIEDADE EM EXCLUSIVIDADE

REF. SVA39904

360.000 € Apartmento - Venda - Propriedade em exclusividade
Apartmento Quartos with 7m² terraço à venda em Sevilla, Spain
Spain »  Sevilla »  41004

2
Quartos  

1
wc  

81m²
Plano  

7m²
Terraço

+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

Aconchegante apartamento totalmente reformado à
venda em uma localização exclusiva no bairro de Alfalfa,
em uma rua muito tranquila no coração do centro
histórico de Sevilha.

Lucas Fox apresenta com exclusividade este maravilhoso apartamento de 81 m²
localizado no bairro de Alfalfa, no coração do centro histórico de Sevilha. É uma zona
muito calma e comercial, localizada junto aos monumentos mais importantes da
cidade.

Através de um charmoso beco com um pátio privado de laranjeiras, acessamos o
prédio. A casa foi completamente renovada com instalações de eletricidade e água
completamente novas.

A distribuição oferece uma luminosa sala de estar com uma grande varanda que se
abre para o pátio das laranjeiras e para o pátio interior privado. Além disso, possui
dois quartos, muito bem distribuídos, pois ambos têm vista para o pátio privativo, o
que proporciona luz e tranquilidade. Um dos quartos também oferece acesso ao pátio
privado. A casa é completada com uma casa de banho completa e uma cozinha
separada.

A casa apresenta-se para ser mobilada ao seu gosto e está equipada com caixilharia
com vidros duplos.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/sva39904

Pavimento de mármore, Luz natural,
Terraço comunitário, Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Interior,
Despensa, Alarme
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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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