
REF. LFS2443

1.680.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 7 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Vallpineda, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Slaapkamers  

4
Badkamers  

560m²
Plattegrond  

990m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtige, moderne familievilla te koop in Vallpineda,
Sitges met uitzicht op zee in de buurt van internationale
school- en sportfaciliteiten.

Deze nieuw gebouwde designer villa op het zuiden van 620m² staat op een vlak
perceel van 1000m², gebouwd met hoogwaardige materialen en hoogwaardige
afwerkingen. Het huis biedt overal open ruimtes en bewegingsvrijheid, inclusief een
verbinding met het buitenleven vanuit alle delen van het huis.

De villa heeft een privézwembad met een ontspanningsruimte die is ingericht voor
buitenbioscopen en amusement.

Dit moderne huis biedt de nieuwste home-technologie: binnen- en
buitendetectiesysteem, surround sound-filmsysteem, vloerverwarming en luxueuze
afwerkingen.

De villa ligt in de woonwijk Vallpineda, zeer gewild vanwege de uitstekende
sportfaciliteiten, waaronder een tennisclub, paddletennisbanen, een zwembad en
een fitnessruimte. Er is ook een internationale school en 24-uurs beveiliging
waardoor deze woonwijk een ideale keuze is voor gezinnen.

lucasfox.co.nl/go/lfs2443

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Zonnepanelen, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Alarm, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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