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Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Sevilla, Spanien
Spanien » Sevilla » 41001
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SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien
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ÖVERBLICK

Statlig lägenhet att renovera, med oslagbar utsikt och
rymliga rum i centrala Sevilla.
Stor lägenhet att renovera i en ståtlig byggnad i centrala Sevilla. Fastigheten har
funktioner av hög kvalitet, såsom marmorgolv, mosaikplattor, massivt trä, vackra
breda korridorer, skåp, dörrar och fönster.
Det ligger på en hög våning, med bra ljus i alla rum.
Entrén delar in hemmet i ett dag- och nattområde. I dagsområdet hittar vi kök,
toalett, matsal, vardagsrum / kontor med stora fönster och en balkong med utsikt
mot sydost. Nattområdet har 4 sovrum och 2 badrum. Alla rum med balkonger och
utsikt mot väster.
Denna fastighet har flera förråd på bottenvåningen, med en gemensam terrass och
ett förråd i källaren.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien

lucasfox.se/go/sva31396
Terrass, Hiss, Högt i tak, Marmorgolv,
Mosaikgolv, Naturligt ljus, Parkett,
Gemensam terrass, Exteriör, Förråd,
I behov av renovering , Interiör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt
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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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