
IN PRIJS VERLAAGD

REF. SIT5911

4.700.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

7
Slaapkamers  

6
Badkamers  

559m²
Plattegrond  

2.715m²
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

Prachtig architectonisch ontworpen huis op de toplocatie
Sitges, dichtbij het strand.

Deze klassieke Spaanse villa ligt op een uitgestrekt terrein in de prestigieuze wijk
Terramar, op slechts twee blokken van de gouden stranden van Sitges.

Dit weelderige pand, doordrenkt van ingetogen elegantie, werd in 1947 gebouwd door
Jose Antonio Coderch, algemeen beschouwd als een van de grootste Catalaanse
architecten van de 20e eeuw.

De toewijding van Coderch aan het creëren van uitstekende eigenschappen voor
veeleisende klanten is duidelijk in de prachtig gemengde binnen- en buitenruimtes
die een moeiteloze combinatie van comfort en luxe bieden. Een gevoel van privacy en
afzondering schuilt in de benijdenswaardige ligging dicht bij het strand en het
bruisende centrum van Sitges.

Met meer dan 550 m² woonoppervlak op een perceel van 2.715 m², is dit een
monumentaal pand waarvan het weelderige verleden duidelijk is in de woonruimtes,
die volledig zijn gerenoveerd volgens de hoogste moderne normen met behoud van
de warmte en het klassieke gevoel van houten balken , terracotta tegels en wit
getextureerde muren.

Als de 5 mooie slaapkamers in het hoofdgebouw niet genoeg zijn om uw gasten te
huisvesten, bevindt zich een onafhankelijk bijgebouw met 2 slaapkamers in de tuin.
Ook voor inwonend personeel is dit ideaal.

De volgroeide, verzorgde tuinen omvatten royale gazons en een groot zwembad. Er is
een prachtig Andalusisch terras op de begane grond en een enorm groot terras op de
eerste verdieping met uitzicht over Terramar, een balkendak en een open ruimte om
te zonnebaden.

Na genoten te hebben van de recreatieruimte op de eerste verdieping met
biljarttafel, is er buiten volop familieplezier te vinden in de kinderspeelruimte,
compleet met trampoline, tafeltennistafel en zit-/speelruimte. Zelfs de huisdieren
van het gezin worden verzorgd in de ruime, afgesloten hondentuin.

Deze accommodatie is perfect om te ontspannen, te entertainen en de toewijding van
de stad aan de strandlevensstijl en het beroemde betrouwbare microklimaat te
delen.

lucasfox.co.nl/go/sit5911

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Klassieke bouwstijl, Parkeerplaats,
Waterput, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Barbecue, Balkon, 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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