
VERKOCHT

REF. SIT15639

575.000 € Appartement - Verkocht
2 Slaapkamer Appartement met 100m² terras te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

60m²
Plattegrond  

100m²
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

2-slaapkamer penthouse van 60 m² met 3 terrassen van in
totaal 100 m², met een ongelooflijk uitzicht op zee, vlakbij
het strand van San Sebastian en het centrum van Sitges.
Ondergrondse parkeerplaats inbegrepen.

Penthouse appartement op een onovertroffen locatie te koop, op slechts een paar
meter van het strand van San Sebastian en van het centrum van Sitges.

De accommodatie is bereikbaar via een lift naar de bovenste verdieping van het
gebouw. We komen direct in een goed ingerichte woonkamer / eetkamer. Aan het
uiteinde vinden we een zonnige tweepersoons slaapkamer met ramen die uitkijken
op een terras van 28 m² met uitzicht op zee, waar u kunt genieten van de
zonsopgang. Er is een wasruimte die leidt naar dit terras.

Rechts van de voordeur bevindt zich de tweede, kleinere slaapkamer met ruime
inbouwkasten. Er is een ingerichte keuken die is gescheiden van de woonkamer en
kan heel gemakkelijk worden heropend.

Een tweede groot terras is toegankelijk vanaf de andere kant van het appartement en
geniet van de middagzon. Het heeft ingerichte opslag en biedt voldoende schaduw.
Vanaf dit terras leidt een spiraalvormige straircase naar een enorm dakterras, bijna
zo groot als het hele appartement eronder. De uitzichten zijn spectaculair, met
uitzicht op het strand, de zee en de haven van Aiguadolç aan de ene kant en de
bergen en de kerkklok toren naar de andere kant. Het terras is een ideale plek om
feesten te houden of gewoon te genieten van het zonnige lokale klimaat.

De woning heeft centrale verwarming op gas, airconditioning en een alarmsysteem,
evenals een ondergrondse parkeerplaats.

Deze aantrekkelijke accommodatie heeft een nautisch thema met gebogen en ronde
ramen en zou een benijdenswaardig weekend of vakantiehuis aan zee zijn.

lucasfox.co.nl/go/sit15639

Zeezicht, Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inbouwkasten,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
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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