
REF. LFS5516

495 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 20m² terrass till salu i Vallpineda,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08810

5
Sovrum  

3
Badrum  

210m²
Planlösning  

300m²
Totalyta  

20m²
Terrass

+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

Attraktiv egendom belägen i ett av Sitges bästa
familjeområden, Vallpineda. Den senaste renoveringen
och närheten till havet och staden gör det till den
perfekta platsen att njuta av det bästa av denna enormt
populära och internationella stad

Detta bekväma hem till salu finns i ett lugnt område i Vallpineda inom gångavstånd
från allt som urbaniseringen har att erbjuda - skolor, restauranger,
idrottsanläggningar och mer. Fastigheten har nyligen renoverats och har mycket
bekväma utrymmen och trevliga ytor i hela och erbjuder fantastiska
utomhusutrymmen för familjer eller underhållande.

Master ensuite sovrummet har en privat terrass med trädbevuxen utsikt medan
fastighetens fasad vetter mot söder och har fina terrasser med delvis trädbevuxen
utsikt. Badrummen har alla fina ytor.

De två lägre nivåerna har använts som en sommaruthyrning och har 2 dubbelrum och
ett öppet område för sängar eller ett kontor och ett komplett badrum. Nästa lägre
nivå mäter 30m² och har omvandlats till ett sommarkök / vardags- / matrum med
tillgång till 30m² solterrass framtill.

Fastigheten har en sida vid sida med uteplats på 80 m² som är perfekt för grillar och
avkoppling. Det finns också en gemensam grönyta på 850 m² med en stor pool och
minigolf.

Utvecklingen består av 12 parhus.

lucasfox.se/go/lfs5516

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Förråd,
Dubbla fönster, Balkong
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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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