
REF. SIT20462

925.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

131m²
Plattegrond  

200m²
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

Modern appartement te koop in Sitges, gelegen in een
exclusieve residentiële ontwikkeling aan zee met een
tuin, een zwembad en 24-uurs beveiliging.

We komen dit onlangs gerenoveerde appartement binnen bij de hal met de grote
woon-eetkamer door dubbele glazen deuren aan de linkerkant. Deze met licht
gevulde ruimte heeft een wand van vloer tot plafond glazen schuifdeuren naar het
overdekte terras en de tuin en heeft een eigen toegang tot de boulevard en het
strand.

Rechts van de ingang vinden we de onlangs vernieuwde, volledig uitgeruste keuken
met alle moderne apparatuur. Een deur vanuit de keuken leidt naar een groot terras
met uitzicht op het gemeenschappelijke zwembad en de tuinen en is perfect voor het
vangen van de ochtendzon. Er is ook een grote bijkeuken naast de keuken.

Tegenover de keuken vinden we de gastenbadkamer. Via een deur die het
daggedeelte gemakkelijk scheidt van het slaapgedeelte, is er nog een
familiebadkamer en 3 tweepersoonsslaapkamers met inbouwkasten en glazen
schuifdeuren naar het voorterras.

Aan het einde van de gang vinden we de master suite met inloopkast, een grote
ensuite badkamer met zowel een bad en douche als een dubbele wastafel. Deze
slaapkamer komt uit op het achterterras en de tuin.

Het gehele appartement heeft het afgelopen jaar een complete make-over
ondergaan. Naast de recent geïnstalleerde nieuwe keuken en badkamers zijn alle
installaties, airconditioning en timmerwerk vernieuwd. Dit, in combinatie met zijn
uitstekende locatie en parkeerplaatsen, maakt het een geweldige plek voor zowel
een tweede huis als een permanente woning.

Dit appartement, exclusief verkrijgbaar bij Lucas Fox, wordt volledig gemeubileerd
verkocht.

lucasfox.co.nl/go/sit20462

Zwembad, Tuin, Terras, Lift, Parkeerplaats
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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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