
SÅLD

REF. LFS1968

450 000 € Lägenhet - Såld
Fantastisk etagelägenhet till salu strax söder om Sitges
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Sovrum  

2
Badrum  

145m²
Planlösning  

145m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Underbar etagelägenhet till salu i Casas del Mar nära
Sitges. Lägenheten erbjuder fantastisk utsikt över havet
och Vilanova

Vacker etagelägenhet till salu i Casas del Mar, Sitges. Lägenheten är en del av en lyxig
arkitektritad utveckling. Omgivet av Garraf och nära Vilanova, Sitges och Barcelona.
Detta är ett privat bostadsområde med 24 timmars bevakning, med gemensamma
pooler med otrolig havsutsikt och en 10 minuters promenad till stränderna. Detta är
en av de exklusivaste lägenheterna i området och erbjuder fantastisk utsikt över
havet och naturparken Garraf.

Lägenheten har totalrenoverats av den nuvarande ägaren med påkostade materialval
och kvalitetsfinish. Det stora förrådsutrymmet är ett extra vardagsrum/TV-rum och
både kök och badrum är inredda med designer inslag.
Det finns även larmsystem, markiser på tre terrasser, luftkonditionering,
höghastighetsinternet och kabel-TV.

lucasfox.se/go/lfs1968

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkering
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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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