
VERKOCHT

REF. SIT7797

650.000 € Appartement - Verkocht
1 Slaapkamer Appartement met 37m² terras te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

116m²
Plattegrond  

153m²
Perceeloppervlakte  

37m²
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

Volledig gemeubileerd pand met een prachtig interieur,
prachtige originele historische kenmerken en een terras
van 30 m² met houten vloer te koop aan een
voetgangersstraat in het historische centrum van Sitges.

Schitterend historisch pand gelegen in een hoekgebouw van Modernista, met slechts
één andere buur, in een schilderachtig voetgangersgebied in het oude centrum van
Sitges met winkels en restaurants, op slechts 2 minuten lopen van het strand.

De hal leidt naar een grote semi-open ingerichte keuken met ruimte voor een
eettafel, vervolgens door naar de grote woonkamer met glazen wand opening naar
het 30 m² houten terras. Vanaf hier kunnen we genieten van een open uitzicht over
de daken van het historische deel van de stad en van een rustig park.

Links van de ingang is de grote slaapkamer met 2 ramen met Juliette-balkons en een
eigen badkamer. Gezien de royale grootte van deze slaapkamer, zou het mogelijk zijn
om een tweede slaapkamer te creëren indien nodig.

Het pand is gemoderniseerd met een uitstekende smaak en onderhoudt prachtige
originele historische kenmerken, zoals de zeer hoge plafonds, zichtbare balken
sommige met decoratieve details, goed bewaarde originele mozaïekvloeren en zeer
grote houten ramen met originele latten met houten latten.

Volledig gemeubileerd en in uitstekende staat, dit unieke huis van Sitges op een
onovertroffen locatie staat klaar om te genieten, of het nu gaat om een luxe pied-a-
terre aan zee, een permanente woning of als een investering voor lange termijn
verhuur.

lucasfox.co.nl/go/sit7797

Terras, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Hoge plafonds,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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