
VERKOCHT

REF. SIT23307

570.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer appartement met 188m² Tuin te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

130m²
Plattegrond  

188m²
Tuin

+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

Appartement van 130 m² met 3 slaapkamers en 2
badkamers en een enorme zonnige tuin van 188 m² met
uitzicht op het park. Wordt geleverd met
gemeenschappelijk zwembad en een grote ondergrondse
privé parkeerplaats. Slechts een paar minuten lopen naar
het stadscentrum en het strand van Sitges.

Dit lichte en zonnige appartement van 130 m² met 3 slaapkamers heeft een privétuin
op het zuiden van 188 m² en kijkt uit op het park in de populaire wijk La Plana in
Sitges, op slechts een paar minuten lopen van het stadscentrum van Sitges en het
strand. Het park heeft faciliteiten voor kinderen en honden en biedt een geweldige
ruimte om te fietsen en te skaten.

Op de begane grond van een appartementengebouw met 4 verdiepingen komen we
via de gemeenschappelijke voordeuren binnen in een gang die leidt naar de woon /
eetkamer aan de rechterkant en de keuken aan de linkerkant. De woon / eetkamer
leidt naar de tuin die zich aan 3 zijden van het appartement bevindt. De tuin is ook
toegankelijk vanuit de keuken en via de openslaande deuren in de masterbedroom.

Het slaapgedeelte is toegankelijk via een aparte deur in de gang en we vinden een
tweepersoonsslaapkamer, een eenpersoonsslaapkamer, een familiebadkamer en de
master suite met badkamer en schuifdeuren naar de tuin.

Er zijn inbouwkasten in het hele pand, evenals centrale verwarming op gas en warme
en koude centrale airconditioning. Er is een zeer grote schuur in de tuin voor opslag.

De ontwikkeling heeft een gemeenschappelijk zwembad dat het hele jaar door
geopend is en het appartement heeft een zeer grote ondergrondse parkeerplaats
voor één auto plus bromfietsen, fietsen enz.

De appartementen op de begane grond in dit gebied zijn zeer gewild en, met een
zonnig aspect en goede privacy, is dit een geweldige kans om een gezinswoning of
tweede huis in Sitges te kopen.

lucasfox.co.nl/go/sit23307

Zwembad, Tuin, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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