
REF. SIT7812

419.000 € Appartement - Te koop
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Sitges Town,
Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08810

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

61m²
Woonoppervlakte  

20m²
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

Prachtig gerenoveerd 1-slaapkamer loftappartement met
hoge plafonds en zichtbaar metselwerk, plus een aparte
zelfstandige suite met 1 slaapkamer, in het centrum van
Sitges, op 100 meter van het strand.

We vinden dit prachtig gerenoveerde appartement plus een aparte zelfstandige suite
op de verdieping boven in hetzelfde gebouw, gelegen in het centrum van Sitges, op
slechts 100 meter van het strand, omringd door restaurants, bars en winkels. Beide
met elegante historische kenmerken maken ze deel uit van een stijlvol
gerestaureerd, historisch gebouw uit 1821.

De indeling van het hoofdappartement bestaat uit een open ruimte met een
mezzanine van 9 m² boven de keuken, een ruime woonkamer met zeer hoge plafonds
en een slaapkamer aan de zijkant met een en-suite badkamer. Deze slaapkamer is
momenteel open maar kan eenvoudig worden afgesloten voor meer privacy. De
woonkamer komt uit op een eigen overdekt terras van 20 m² met een geweldige
ruimte om te zonnebaden en onderhoudend en een mooi uitzicht over de daken.

Via de smeedijzeren trap naar de bovenste verdieping van het gebouw vinden we een
tweede pand met een volledig zelfstandige tweede slaapkamer / badkamer, naast
het gemeenschappelijke dakterras van 55 m².

Beide units worden gepresenteerd in uitstekende staat omdat ze slechts 2 jaar
geleden volledig zijn gerenoveerd en volledig geluiddicht en geïsoleerd zijn. Het
interieur is prachtig, met bakstenen muren en houten balken aan het plafond die een
heerlijk gezellige sfeer creëren.

Als een koper alleen het hoofdappartement wil kopen, is het beschikbaar voor een
lagere prijs - neem contact met ons op voor meer informatie. De woning is
beschikbaar voor aankoop maar verhuurd tot eind oktober 2019. Potentiële kopers
kunnen de huur overnemen.

Een unieke aantrekkelijke kans in het hart van Sitges die zeer gemakkelijk te
verhuren is gezien de toplocatie.

lucasfox.co.nl/go/sit7812

Terras, Hoge plafonds,
Monumentale details, Exterior
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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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