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5
Sovrum  

6
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930m²
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Totalyta
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ÖVERBLICK

Grand 4-våningshus på 930 m² med separat bastu och
hembiträde, trädgård och pool i Terramar.

Fantastisk traditionell familjevilla med en vacker platt trädgård, gott om gräsmatta,
en stor pool och en täckt terrass, som ligger några minuters promenad från stranden.

Vi kommer in i villan via en stor hall med en svepande trappa till vänster. Framför och
till höger finns 2 eleganta vardagsrum med direkt tillgång till den täckta terrassen,
trädgården och poolen. Den andra loungen leder till en stor, elegant matsal som
också kan nås via korridoren. Därifrån går du in i ett stort, funktionellt kök med
sittgrupp, tvättstuga och skafferi med tillgång till trädgården. Bottenvåningen har
också en gästtoalett och ett badrum med eget badrum.

På övervåningen till vänster finns 2 sviter, en med en klädkammare och en med
inbyggda skåp, en ytterligare svit till höger med en klädkammare, och master-sviten
med sitt stora sitt / omklädningsrum som leder via dubbla dörrar till sovrummet som
i sin tur leder till ett mycket stort komplett badrum. En stor terrass med utsikt över
poolen nås via sovrummet och vardagsrummet i sviten.

Det finns ett mycket stort vindutrymme som innehåller ett bibliotek / vardagsrum
med öppen spis. Det är uppdelat i 2 rum. Det finns trägolv av hög kvalitet och en
terrass i ena änden med ett glimt av havet.

I källaren finns ett trippelgarage samt ett underhållningsrum med bodega, matplats
och biljardbord.

En separat ingång i huvudbyggnaden leder till servicekvarterna som består av ett
vardagsrum / kök, badrum och 2 sovrum. Det finns en separat byggnad med bastu,
mini-gym och badrum.

En prestigefylld Sitges-villa i ett mycket önskvärt område med en mycket stor tomt.

lucasfox.se/go/lfs7219

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Spa,
Gym, Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Chill out plats, Bibliotek,
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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