REF. SIT20469

€790,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »
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Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Major, 34, Sitges, Spanje

REF. SIT20469

€790,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »

4

3

474m²

927m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Unieke kans om een eigentijdse designvilla te kopen met
een zwembad en uitzicht op de bergen te koop in het Mas
Alba-gebied, op 5 minuten rijden van Sitges.
Deze villa van 474 m² beslaat een perceel van bijna 1.000 m² met spectaculair uitzicht
op de bergen, een fantastisch zwembad met barbecue in de tuin, parkeergelegenheid
voor 2 auto's en een grote, goed onderhouden tuin rondom het huis.
Op de entree verdieping vinden we de open woon-eetkamer-keuken met toegang tot
een groot overdekt terras en de tuin. Op deze verdieping zijn er ook 3 slaapkamers,
waarvan een met een kleedkamer en een badkamer.
De woonkamer heeft een open haard en biedt een prachtig uitzicht op de tuin en de
bergen.
De tweede verdieping wordt volledig ingenomen door de hoofdslaapkamer met eigen
badkamer, kleedkamer en toegang tot een groot terras.
Vanaf de begane grond komt u op de onderste verdieping, waar we een zeer grote
garage voor 2-3 auto's, een polyvalente ruimte, een berging, verschillende
opbergkasten, een kelder en een toilet vinden.
Deze prachtige villa geniet van hoogwaardige afwerking, veel licht en heeft hoge
gevelplafonds gemaakt van hout die persoonlijkheid en warmte toevoegen aan het
hele pand.
Een uniek huis in dit gebied met een grote tuin, privacy en tegen een zeer
concurrerende prijs. Ideaal voor een gezin dat in de buurt van Sitges wil wonen.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Thuis bioscoop, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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