
REF. SIT6350

512 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 100m² Trädgård till salu i Sant Pere Ribes
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Sovrum  

3
Badrum  

276m²
Planlösning  

25m²
Terrass  

100m²
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

Mycket rymligt radhus, en del av ett litet samhälle nära
den exklusiva enklaven Los Viñedos med ett vackert
gemensamt poolområde med stöd på skyddad mark.

Radhus i traditionell stil med modern finish och en charmig gemensam trädgård och
pool på ett utmärkt läge mellan Sitges och Sant Pere de Ribes. Lokala bekvämligheter
på Sant Pere ligger inom gångavstånd och bara 2 minuters promenad bort hittar du
en känd restaurang samt en busservice till Sitges, Barcelona stad och flygplats.

Byggt 2007 detta härliga 276m² familj hem har en mycket trevlig privat trädgård med
en täckt terrass för middagar. Detta område har en grind som leder ut till 950 m²
gemensamt gräsytor med en pool.

Fastigheten erbjuder vacker utsikt över La Riera, Los Viñedos och bergen och vi
kommer in via den främre trädgården. På bottenvåningen finns en gästtoalett, kök
och rymligt vardagsrum - matsal med tillgång till trädgården via altandörrar.

På första våningen finns ett sovrum med dubbelsäng, ett sovrum, ett komplett
badrum och den stora master-sviten med komplett badrum och terrass med utsikt
över poolen.

På översta våningen hittar vi den fjärde sovrumsviten som upptar hela nivån. I
källaren finns ett 2-bil garage.

Ett verkligt vackert familjhem eller fritidshus.

lucasfox.se/go/sit6350

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Vingårdar, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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