
VERKOCHT

REF. SIT25141

1.999.950 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 260m² terras te koop in Levantina,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

387m²
Plattegrond  

576m²
Perceeloppervlakte  

260m²
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

Ongelooflijke moderne villa met 5 slaapkamers te koop in
Levantina, Sitges met een prachtig 180º uitzicht op zee.

Mooie vrijstaande villa met 5 slaapkamers en adembenemend uitzicht op de
Middellandse Zee en het Garraf National Park te koop in het rustige Levantina, op 3
minuten rijden van de stad Sitges, het strand en het treinstation.

Het pand is liefdevol gerenoveerd tot een zeer hoge standaard, zowel van binnen als
van buiten, en heeft nu een minimalistische, eigentijdse inrichting en strakke lijnen.
Er is een nieuw aangelegde tuin met regenwater irrigatiesysteem en een sensationeel
overdekt terras met een infinity pool van 7 x 4 meter, open haard, zomerkeuken,
zonnedek en stoomcabine met een tropische tuin op het laagste niveau. Verder
vinden we op straatniveau een mooie kruidentuin.

Vanaf straatniveau hebben we toegang tot het huis via een grote voordeur en een
gang die leidt naar de ruime woon- en eetkamer met een moderne open haard.
Glazen schuifdeuren over de gehele breedte van de kamer brengen ons naar een
groot terras met uitzicht op de oceaan en de open keuken is volledig uitgerust met
een eiland en toegang tot het terras. Op dit niveau vinden we ook een
tweepersoonsslaapkamer of kantoorruimte met een badkamer.

De trap op hebben we toegang tot een geweldige homegym met een doucheruimte,
die kan worden veranderd in een zesde slaapkamer of een zelfstandig appartement,
met uitzicht op een groot terras met uitzicht op zee.

Het slaapkamerniveau biedt 4 grote tweepersoonskamers met eigen badkamer,
allemaal met ingebouwde kasten en 3 met toegang tot een terras of balkon. De
master suite beschikt over een ruime badkamer met dubbele douche en ligbad. Er is
ook een grote kleedkamer en een bijkeuken.

De woning heeft ook een garage op straatniveau en ruimte voor nog eens 2 auto's op
de oprit.

Ideaal als luxe gezinswoning of winstgevende verhuurinvestering op lange termijn.

lucasfox.co.nl/go/sit25141

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, 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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