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Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer Huis / Villa met 280m² terras te koop in Levantina, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
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4
Badkamers  

429m²
Plattegrond  

719m²
Perceeloppervlakte  

280m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Mooie moderne villa van 531 m² met 4 slaapkamers, 4
complete badkamers, binnen- en buitenzwembaden en
een lift, op een prachtige locatie met uitzicht op de zee in
Levantina, Sitges.

Exclusieve moderne villa, gebouwd in 2008, met een prachtige terrasvormige tuin
met een infinity pool met uitzicht op de Middellandse Zee in de prestigieuze
woonwijk Levantina in Sitges.

De villa is verdeeld over 4 niveaus die allemaal zijn verbonden via trappen en een lift.
De begane grond biedt een uitstekende suite van 100 vierkante meter, de
machinekamer en de berging. (Deze ruimte kan ook gemakkelijk worden omgezet in
een garage).

Er zijn 2 dubbele slaapkamers met eigen badkamer met uitzicht op zee en een
prachtige spa met een verwarmd zwembad, een jacuzzi en directe toegang tot de tuin
waar we het prachtige infinity-zwembad vinden.

De tweede verdieping biedt plaats aan de grote woonkamer. Hier zijn glazen deuren
verbonden met de Siematic keuken met het centrale eiland Gaggenau en Viking-
apparaten. Een mooie, lichte eethoek bevindt zich naast de keuken met toegang via
grote glazen deuren naar een buitenterras om buiten te dineren. Een
gastenbadkamer en nog 2 terrassen met uitzicht op zee maken dit niveau van het
huis compleet.

Het derde en laatste niveau wordt ingenomen door de ongelooflijke 120 vierkante
meter master suite met een badkamer, een zeer speciale badkamer met een grote
open douche en bad met uitzicht op zee, een kleedkamer en een slaapkamer, ook
met uitzicht op zee. Er is bijvoorbeeld ruimte om dit gebied om te vormen tot 2
slaapkamers met eigen badkamer. Dit niveau heeft ook directe toegang tot de tuin en
een grote open glazen overdekte ruimte met een ingebouwde bar. Er zijn trappen die
leiden naar het grote dakterras met een spectaculair uitzicht op zee en de bergen.

Een prachtige luxe villa met het beste uitzicht in Sitges, hoogwaardige afwerking,
(estuco-muren, gepolijste cementvloeren en Corian-oppervlakken) vrijvloeiende open
ruimtes en veel alternatieve indelingsopties.

lucasfox.co.nl/go/sit8799

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
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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