
SÅLD

REF. LFS6208

395 000 € Hus/Villa - Såld
Enastående nybyggd bergsvilla nära Sitges med en liten trädgård och pool
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Sovrum  

2
Badrum  

200m²
Byggyta  

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

Hermosa y moderna villa luminosa con piscina, jardín y
terrazas a solo 10 minutos en coche de Sitges

Denna nybyggda villa med 3 sovrum till salu ligger i bergen nära Sitges.

Fastigheten byggdes för endast sex år sedan och är i perfekt skick. Interiören är ljus
och luftig med smakfulla ytskikt inklusive massiva trädörrar och klinkergolv i
terrakotta.

De flesta av inomhus och utomhus möblerna ingår i priset samt alla köksmaskiner.
lucasfox.se/go/lfs6208

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Parkering
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mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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