
VERKOCHT

REF. SIT12382

450.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

112m²
Plattegrond

+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

Bijna nieuw 3-slaapkamer appartement met een
parkeerplaats en uitstekende gemeenschappelijke
ruimtes met een zwembad, tuin en een kinderpark. Ideaal
voor gezinnen.

Dit pre-owned appartement, gebouwd 2 jaar geleden, is gelegen in het nieuwe
ontwikkelingsgebied van La Plana de Sitges. Het bevindt zich in een complex met
grote gemeenschappelijke ruimtes met een zwembad, een tuin en een speeltuin,
waardoor het ideaal is voor gezinnen. Het wordt omringd door allerlei soorten
diensten en ligt op 5 minuten van het stadscentrum en op 10 minuten van het strand.

Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw met een lift.
Het is een licht en gastvrij huis, ontworpen met neutrale kleuren en moderne
afwerkingen. Het interieurontwerp omvat het gebruik van meer traditionele
materialen, zoals hout en baksteen, wat een zeer warme, aangename en elegante
sfeer creëert.

De woonkamer is ruim en krijgt veel natuurlijk licht dankzij de ramen en glazen
deuren die plaats maken voor het prachtige terras. De aparte keuken is volledig
uitgerust en heeft, net als de woonkamer, een glazen deur die veel licht naar de
ruimte geeft en toegang biedt tot het terras. Op het terras vindt u een tafel met
verschillende stoelen, evenals ruimte om te zitten en te ontspannen.

Het slaapgedeelte bestaat uit 3 slaapkamers, waarvan een tweepersoonsbed. Er zijn
ook 2 complete badkamers. Beide zijn elegant en een van hen heeft een ligbad. Voor
uw totale comfort is de prijs inclusief een parkeerplaats.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen om dit prachtige huis te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/sit12382

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Speelplaats, Dichtbij openbaarvervoer,
Balkon, 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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