
REF. LFS5604

579.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 20m² terras te koop in Sant Pere Ribes
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

280m²
Plattegrond  

250m²
Perceeloppervlakte  

20m²
Terras

+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

Nieuw gebouwd landhuis in landelijke stijl te koop met
rustieke kenmerken en moderne gemakken

Dit charmante herenhuis te koop is te vinden in de zeer rustige, landelijke omgeving
van Puigmoltó, een rustige gemeenschap van Spaanse dorpshuizen net buiten Sant
Pere de Ribes en op 5 minuten rijden van Sitges . Het huis is gebouwd in
overeenstemming met de stijl van het dorp met betegelde vloeren, gebogen
deuropeningen en houten balken. Het is ontworpen voor modern wonen en gerief
met open ruimtes en een overvloed aan licht. 
Het huis is verdeeld over 3 niveaus. De hal heeft een gastentoilet en een deur voor
toegang tot de privégarage, verderop langs de trap vinden we de keuken aan de
linkerkant, toegankelijk via een boog met dubbele breedte die uitkijkt op de eethoek.
De woonkamer heeft een ingebouwde open haard en grote schuifdeuren naar de
patio. De patio biedt privacy en de luxe van een eigen jacuzzi. 
De bovenverdieping biedt 4 slaapkamers met ingebouwde kasten, hoge plafonds met
houten balken en 2 badkamers. Vanuit een van de slaapkamers zie je een glimp van
de zee in de verte. De andere tweepersoonsslaapkamer biedt een uniek uitzicht op de
landelijke levensstijl van de groene moestuin van de buren.

Het huis biedt ook een lager niveau in de kelder die kan worden gebruikt als een
logeerkamer, studeer- of filmkamer. Er is momenteel een 6-persoons sauna
geïnstalleerd die niet is gebruikt.

lucasfox.co.nl/go/lfs5604

Uitzicht op de bergen, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Wijngaarden,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Uitzicht, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Balkon
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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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