
REF. SIT4066

850 000 € Hus/Villa - Till salu
Unik modern villa i Sitges, Barcelona | pool, parkering, gym och takterrass med
fantastisk utsikt
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

3
Sovrum  

2
Badrum  

232m²
Planlösning  

448m²
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

Detta är en verkligt fantastisk modern villa i Quint Mar
med havs och bergsutsikt. Hus i Sitges med fantastisk
inredning samt extern strålkastarbelysning och
surroundljud.

Detta spektakulära designhus till salu i Sitges ligger i Quint Mar, ett bostadsområde
nära stadens centrum.

Huset har en yta på 250 m2 med 3 stora sovrum, en privat pool, jacuzzi och flera
terrasser med fantastisk utsikt över havet och Sitges.

Det finns havs och bergsutsikt från alla rum.

Marmortrappor, surroundljudsystem i varje rum, pool och jacuzzi område med
strålkastarbelysning, säkerhetskameror och glastak är bara några av de exklusiva
tillbehör som finns i denna Sitges villa.

Finish och dekorationer är av högsta kvalitet och huset är unikt med sin
"minimalistiska stil".

lucasfox.se/go/sit4066

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkering, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Dubbla fönster
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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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	Detta är en verkligt fantastisk modern villa i Quint Mar med havs och bergsutsikt. Hus i Sitges med fantastisk inredning samt extern strålkastarbelysning och surroundljud.

