
REF. LFS2413

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Lyxhus till salu i Sitges, Can Girona, nära Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

7
Sovrum  

5
Badrum  

972m²
Planlösning  

2.575m²
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

Lyxhus till salu i Sitges. Fantastisk nybyggd herrgård att
köpa i det exklusiva Can Girona området i Sitges.
Oslagbart läge nära strand, golf och centrum

Spektakulär herrgård till salu i det exklusiva Can Girona området i Sitges.

Denna nybyggda fastighet har otrolig utsikt över havet och golfbanan. Huset har en
boyta om 892 m2 och är byggt på en platt 2575 m2 tomt.

Huset har ett 104 m2 vardagsrum, 37 m2 kök, 7 sovrum (3 med badrum), oberoende
gästhus och ett kontor. Hög kvalitetsfinish inklusive hiss, hemautomation, pool.

Detaljerad information och ritningar finns på begäran.

5 minuter till stranden, Sitges centrum och golfbanan.

lucasfox.se/go/lfs2413

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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