
REF. SVA31490

450 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 700m² Trädgård till salu i Sevilla, Spanien
Spanien »  Sevilla »  41807

4
Sovrum  

2
Badrum  

274m²
Planlösning  

1.044m²
Totalyta  

22m²
Terrass  

700m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Enplansvilla med 4 sovrum, 2 badrum, ett vardagsrum,
kök, veranda och en vacker trädgård med palmer, pool
och garage till salu i Espartinas, Sevilla.

I det lugna området Flor de Loreto, några minuter från centrum av Espartinas och
Umbrete, ligger denna enplansvilla byggd 2000. Huset på 274 m² byggt på en 1 044 m²
tomt är idealiskt för boende, eftersom det har rymliga, bekväma, mycket ljusa rum
och en mycket trevlig anlagd uteplats.

Huvudfasaden är utformad med en stor veranda med piedestaler, följt av en öppen
uteplats i andalusisk stil med sevillianskt kakel och en fontän som ger tillgång till
huset. Den välskötta trädgården gränsar till hela huset och på baksidan ligger poolen,
omgiven av naturgräs och flera palmer som ger helheten en unik atmosfär. Dessutom
har den en spiraltrappa med tillgång till ett loft och på samma våning som gör det
möjligt att bygga ut huset på första våningen.

När vi går in finner vi en rymlig hall som ansluter till ett stort 50 m² stort vardagsrum
med matsal med öppen spis och ett rekreationsområde med ett biljardbord. Därefter
finns köket matsal och med tillgång till trädgården, utrustad med två kylskåp,
keramikhäll, ugn, mikrovågsugn, tvättmaskin och diskmaskin. Nattområdet har 4
stora sovrum, inklusive master bedroom med eget badrum, samt ytterligare ett
badrum för att betjäna resten av sovrummen.

På nedre våningen finns ett stort utrymme på 76 m² för garage med plats för flera
fordon och förvaring av tillhörigheter. Huset har en bra, gedigen konstruktion och har
en egen brunn för att vattna trädgården.

Bland dess egenskaper har den marmorgolv i hela huset, förutom köket och
badrummen, som är gjorda av stengods och lera på verandan och uteplatsen, delad
luftkonditionering i sovrummen och centraliserad förinstallation i hela huset,
aluminiumfönsterkarmar med glas av typ Climalit och färglackade trädörrar.

Kontakta Lucas Fox Sevilla-teamet för att besöka denna underbara villa med pool i
Flor del Loreto-utvecklingen.

lucasfox.se/go/sva31490

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utrustat kök, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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