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ÖVERBLICK

Magnifik höghuslägenhet med 4 sovrum till salu i Los
Remedios, på första raden av floden Guadalquivir, med
den bästa utsikten över floden, María Luisa-parken,
Delicias-piren och det nya projektet El Jardín de la
Cigarreras.

Exklusiv högvåning belägen i ett av de bästa områdena i Sevilla. Den bästa utsikten
över floden och ligger på första raden av det viktiga projektet Jardín de la Cigarrera.
Denna juvel ligger i en representativ byggnad, med portierservice och ståtlig entré.

Lägenheten nås genom en mycket rymlig hall med marmorgolv som delar upp huset i
tre områden: vardagsrummet, köket och nattdelen.

Vardagsrummet har enorma fönster som vetter mot öster och söder för att njuta av
den magnifika utsikten över floden, Jardín de la Cigarrera och Sevilla. Den har en
trevlig öppen spis och ett mysigt biblioteksutrymme. Den har parkettgolv i perfekt
skick.

Det kompletta köket har bra skåp, handmålat kakel och ett stort fönster i västerläge.
Köket leder till servicesovrummet med ett komplett badrum.

Nattdelen består av tre sovrum, inklusive master bedroom med eget badrum, samt ett
andra badrum som betjänar hela huset. Detta område har stora inbyggda garderober
och parkettgolv.

Kontakta Lucas Fox Sevilla-teamet för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/sva37549

Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Bibliotek
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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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