
REF. SIT6350

512.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa met 100m² Tuin te koop in Sant Pere Ribes
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

276m²
Plattegrond  

25m²
Terras  

100m²
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

Zeer ruim herenhuis, onderdeel van een kleine
gemeenschap in de buurt van de exclusieve enclave Los
Viñedos met een prachtig gemeenschappelijk zwembad
dat grenst aan beschermd land.

Traditioneel herenhuis met moderne afwerking en een charmante
gemeenschappelijke tuin en zwembad op een geweldige locatie tussen Sitges en Sant
Pere de Ribes. Lokale voorzieningen in Sant Pere liggen op loopafstand en op slechts
2 minuten lopen vindt u een gerenommeerd restaurant en een busdienst naar Sitges,
de stad Barcelona en de luchthaven.

Dit mooie familiehuis van 276 m² is gebouwd in 2007 en heeft een zeer aangename
privétuin met een overdekt terras om te dineren. Dit gebied heeft een poort naar het
gemeenschappelijke grasgebied van 950 m² met een zwembad.

Het pand biedt een prachtig uitzicht over La Riera, Los Viñedos en de bergen en we
betreden het via de voortuin. Op de begane grond zijn een gastentoilet, de keuken en
een ruime woonkamer - eetkamer met toegang tot de tuin via openslaande deuren.

De eerste verdieping biedt een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer,
een complete badkamer en de grote master suite met een complete badkamer en
een terras met uitzicht op het zwembad.

Op de bovenste verdieping vinden we de vierde slaapkamer suite die het hele niveau
beslaat. Een garage voor 2 wagens bevindt zich in de kelder.

Een echt mooi familiehuis of vakantiehuis.

lucasfox.co.nl/go/sit6350

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Wijngaarden,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Verwarming, Inloopkast, Inbouwkasten,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
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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