
REF. SIT21199

950.000 € Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

273m²
Plattegrond  

1.009m²
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

Klassiek Los Viñedos onroerend goed verdeeld in twee
huizen op een ruim vlak perceel van meer dan 1.000 m²
met groot zwembad. Mogelijkheid om uit te komen in een
groot huis of in het ene te wonen en het andere te
verhuren. Prime hoeklocatie in zeer gewilde
gemeenschap.

Dit grote pand, gelegen op een dubbel perceel van meer dan 1.000 m², heeft twee
ingangen vanaf de straat en geniet van een zonnig, hoekperceel in de gewilde, veilige
woonwijk van Los Viñedos, Sant Pere de Ribes.

De hoofdingang heeft een oprit, een grote tuin met een zwembad en een barbecue,
evenals een bijgebouw.

Het ruime huis is toegankelijk vanaf deze kant via een grote houten deur die leidt
naar een gang en een grote woon / eetkamer met een open haard. Er is een ruime
keuken die kan worden geopend in de woonkamer.

Een deur leidt ons naar het nachtgedeelte met een grote slaapkamer met
openslaande deuren naar het ruime terras en de tuin en het zwembad. Er zijn
inbouwkasten en een eigen badkamer.

Een tweede slaapkamer heeft inbouwkasten en een derde heeft kledingkasten en
directe toegang tot de tuin. Deze slaapkamers delen een badkamer met een ligbad.

Het kleinere huis is toegankelijk via de tweede ingang van het perceel, of via de
woonkamer van het hoofdgebouw, die kan worden doorgestoten om een nog grotere
open woonkamer / keuken te creëren.

Er is een chill-out tuin, wat leidt tot een moderne keuken / woon / eetkamer met een
open haard, een wasruimte en een badkamer met een douche. Boven is een enorme
master suite met een terras, een inloopkast, een badkamer met dubbele wastafel,
een tweede terras en een perfect uitzicht.

Deze charmante woning heeft veel potentieel in een prachtige woongemeenschap
met een zeer grote vraag naar onroerend goed.

lucasfox.co.nl/go/sit21199

Zwembad, Tuin, Terras, Tennisbaan,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue
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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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	Klassiek Los Viñedos onroerend goed verdeeld in twee huizen op een ruim vlak perceel van meer dan 1.000 m² met groot zwembad. Mogelijkheid om uit te komen in een groot huis of in het ene te wonen en het andere te verhuren. Prime hoeklocatie in zeer gewilde gemeenschap.

