REF. SVAR36249

2 300 € per månad Lägenhet - Uthyrd

Lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Sevilla, Spanien
Spanien » Sevilla » 41004

2

2

151m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

UTHYRD

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

Magnifik ståtlig lägenhet att hyra i Puerta de Jerez,
Sevilla.
Underbar lägenhet belägen i Puerta de Jerez med magnifik utsikt över ett av de mest
emblematiska torgen i Sevilla. Ligger på tredje våningen, i västerläge varifrån du kan
njuta av en vacker solnedgång.
Byggnaden har en mycket representativ och bred entré och består av portierservice
på morgon och eftermiddag. Huset nås genom en ljus hall med högt i tak, varifrån
man passerar till ett första korridorrum som sammanfogar huvudrummet med
matsalen och köket som utgör husets högra flygel. En lampa från La Granja och två
stora fönster sticker ut i matsalen och ger mycket ljus till detta utrymme. Det
charmiga köket har ett kontor med ett stort skåp i fronten och helt nya vitvaror.
I det ståtliga vardagsrummet kan du njuta av en stor balkong som har utsikt över
Puerta de Jerez och lyser upp husets tre stora genomgående rum. På andra sidan
finns nattområdet, med två charmiga sovrum, båda med inbyggda garderober och
tyger, och unika charmiga badrum.
Detta hus har nyligen renoverats och målat. Den har magnifika kvaliteter: marmoroch trägolv, trä- och glasdörrar, vissa tyger, pelare och högt i tak.
Hyrespriset inkluderar inte kostnader för el och vattenförsörjning, inte heller avgifter
för fastighetsmäklare till Lucas Fox Sevilla, vilket kommer att motsvara en månads
hyra plus moms (21%).
Kontakta Lucas Fox Sevilla-teamet för mer information eller för att boka tid.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spanien

lucasfox.se/go/svar36249
Portvakt, Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Gemensam terrass, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör, Djur vänligt,
Balkong
Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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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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