
IN PRIJS VERLAAGD

REF. SIT4008

2.550.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

451m²
Plattegrond  

1.346m²
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

Prachtige, eigentijdse design vrijstaande villa met
panoramisch uitzicht op zee en een infinity pool in de
gewilde woonwijk Can Girona van Sitges.

Gebouwd in 2004, met 5 slaapkamers en een panoramisch uitzicht op zee vanaf het
ongelooflijke infinity pool, zou deze ruime, moderne villa in een rustige, omheinde
gemeenschap in Sitges een geweldig huis zijn voor een gezin, golfers of als een luxe
vakantiehuis aan de kust.

De villa is verdeeld over vele niveaus, wat zorgt voor een zeer interessante woning.
De begane grond heeft een royale split-level woon- en eetkamer met toegang tot het
terras met uitzicht op het zwembad en de tuin met een ongelooflijk uitzicht op zee. Er
is een ruime keuken met bijkeuken.

Een niveau hoger vinden we 2 slaapkamers die een badkamer delen, gevolgd door
een suite een beetje verderop en vervolgens naar de hoofdverdieping met onderling
verbonden badkamer, inloopkast, slaapkamer en balkon. Van daaruit gaan we weer
naar een kantoor / multifunctionele ruimte. Deze ruimtes zijn verbonden met een
prachtig bewerkte trap.

Beneden, onder de woonkamer, hebben we een dubbele garage, verschillende
opslagruimtes, woonruimten voor personeel, een wijnkelder en een sauna. De tuin is
voorzien van een gazon en uitgebreide terrassen rondom het zwembad.

Een zeldzame kans om een glamoureus en ruim huis in het beste deel van Sitges te
kopen met een steeds toenemende vraag en benijdenswaardig uitzicht op zee.

lucasfox.co.nl/go/sit4008

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Spa,
Prive garage, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Exterior,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Balkon, Airconditioning

REF. SIT4008

2.550.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

451m²
Plattegrond  

1.346m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.co.nl/go/sit4008
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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