
SÅLD

REF. SIT5149

749 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum med 335m² Trädgård till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Sovrum  

2
Badrum  

215m²
Planlösning  

507m²
Totalyta  

335m²
Trädgård

+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

Härlig villa, som skulle dra nytta av lite uppdatering, till
salu i Vallpineda med havsutsikt och utmärkt
utomhusutrymme. Gångavstånd till Sitges.

Underbart familjehem beläget i Vallpineda urbanisering, på gångavstånd till Sitges.
Ett attraktivt vitt hus med massor av karaktär och underbart utomhusutrymme
inklusive en omfattande terrass och poolområde, detta är en underbar möjlighet att
förvärva ett riktigt speciellt hem på Barcelonas sydkust.

Det finns totalt 4 sovrum, varav 2 ligger på bottenvåningen och 2 på första våningen
vilket gör det till ett perfekt familjehem. På bottenvåningen finns ett stort
vardagsrum med matplats och öppen planlösning med massor av naturligt ljus och
gott om plats för mat och avkoppling. Den vackra trädgården och terrassen kan nås
från vardagsrummet med matplats där det också finns härlig utsikt över utsidan.
Periodiska detaljer inklusive synliga träbjälkar och en brunn i trädgården ger karaktär
till villan medan interiören har moderniserats för att skapa ett bekvämt hem.

Den första våningen i villan kunde omvandlas för att optimera den vackra
havsutsikten och öka golvytan, lätt modernisering av badrummen och lite dekorativ
uppdatering skulle göra den här egenskapen verkligen spektakulär hemma i
Vallpineda.

Med sin havsutsikt och närhet till Sitges är fastigheten ett bra investeringsalternativ
samt en idealisk primärbostad eller andra hem.

lucasfox.se/go/sit5149

Havsutsikt, Trädgård, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Turistlicens,
Nära internationella skolor
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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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