
VERKOCHT

REF. SIT7710

590.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Garraf, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Garraf »  08871

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

147m²
Plattegrond

+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

Een zeldzame kans om een helder en stijlvol strandhuis
aan het strand te verwerven op een fantastische locatie
in het exclusieve dorp Garraf, 6 minuten met de trein
vanuit Sitges.

Hier vinden we een unieke kans om een eersteklas strand te kopen in het
authentieke vissersdorpje Garraf. Het huis, gebouwd in 1973, is zeer licht en luchtig,
genietend van een spectaculair panoramisch uitzicht op zee en de haven, evenals
uitzicht op de bergen van de Garraf vanaf het dakterras en 2 grote balkons. Het is
volledig gerenoveerd en heeft een rustieke en stijlvolle uitstraling.

Slechts 6 minuten met de trein van Sitges en 30 minuten van Barcelona, is er een
schat aan activiteiten en voorzieningen in de buurt, waaronder de beste zeilschool in
Barcelona, een nautische club met fitnessruimte, sauna en zwembad, prachtige
wandelpaden en fantastische surfen en vliegeren. . Er zijn internationale scholen in
zowel Sitges als het nabijgelegen Castelldefells. Garraf biedt exclusieve restaurants,
een prachtig strand met een bar en een lokale supermarkt.

De woonkamer bestaat uit een open split-level woonkamer met open haard en een
groot balkon, een volledig ingerichte keuken / eetkamer. Boven is een mezzanine-
vloer opgesteld met een projector en een tv. Het balkon leidt naar een groot
dakterras met een fantastisch uitzicht. Richting naar beneden verhuizen we naar de
slaapkamer met inbouwkasten en een royaal balkon met een spectaculair uitzicht en
een complete badkamer.

Er zijn nog 2 slaapkamers op een lager niveau en op straatniveau een complete suite
met badkamer. De 4e slaapkamer kan worden gebruikt om de 3e slaapkamer te
vergroten of omgebouwd te worden tot een extra badkamer. Faciliteiten omvatten
warme en koude airconditioning, verduisteringsluiken en een intercom.

Het huis zou de ideale gezinsvakantie thuis zijn of zou kunnen worden gekocht als
een huurwoning. Het vertegenwoordigt een uitstekende investering vanwege de
verbluffende uitzichten en toegang tot Castelldefells, Sitges en Barcelona. Daarnaast
wordt in 2018 een club en Spa van Soho House geopend in Garraf, die
eigendomswaarden zullen opdrijven en het gebied stevig op de kaart zullen zetten.

lucasfox.co.nl/go/sit7710

Zeezicht, Eerste lijn zee, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Open haard, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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