
REF. SVA31046

1 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 260m² Trädgård till salu i Sevilla, Spanien
Spanien »  Sevilla »  41900

5
Sovrum  

4
Badrum  

512m²
Planlösning  

1.073m²
Totalyta  

43m²
Terrass  

260m²
Trädgård

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.se Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Villa på 512 m² med en nedre bottenvåning, bottenvåning
och första våningen på en 1073 m² stor tomt, med en stor
trädgård och pool till salu i Sevilla.

Detta hus ligger i utvecklingen Colina Blanca, ett exklusivt privat bostadsområde 10
minuter från Sevilla. Det byggdes 2001 på en 1 073 m² stor tomt och har en golvyta på
512 m², fördelat på fyra våningar: nedre bottenvåningen, bottenvåningen, mezzaninen
och övervåningen.

På bottenvåningen finns ett stort vardagsrum och en separat matsal, båda med stora
skjutfönster som ger tillgång till terrassens träveranda som vetter mot trädgården
och poolen. Vi hittar även ett stort kök med ett sovrum för tjänsten och ett komplett
badrum.

Från entréhallen leder trapporna oss till mezzaninen, som rymmer det stora
sovrummet, med ett stort omklädningsrum och ett privat badrum med dusch och
hydromassagebadkar.

I nästa trappa erbjuds tre stora sovrum, ett av dem med eget badrum och ytterligare
ett extra badrum. Vi hittar även ett stort rum för olika användningsområden, som
spelrum, biorum eller kontor med flera.

Slutligen rymmer nedre våningen ett garage för två fordon, ett vardagsrum och ett
gymrum.

Detta underbara hem ligger i ett av de mest exklusiva områdena i Sevilla, med 24-
timmars privat bevakning och en privat social klubb. Kontakta oss för mer
information.

lucasfox.se/go/sva31046

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Parkett, Marmorgolv, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, Centraldammsugare,
Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Villa på 512 m² med en nedre bottenvåning, bottenvåning och första våningen på en 1073 m² stor tomt, med en stor trädgård och pool till salu i Sevilla.

