
REF. SIT8942

695.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer Appartement met 128m² terras te koop in Els Cards, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

120m²
Plattegrond  

128m²
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

Uitstekend gemeubileerd appartement met 3
slaapkamers te koop met een huurvergunning, 3
terrassen, een gemeenschappelijke tuin en een infinity
pool in de wijk Casas del Mar, tussen Sitges en Vilanova.

Deze lichte, moderne maisonnette woning wordt gepresenteerd in uitstekende staat,
ingericht, met een huurvergunning en een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee.

Het is gelegen in een eigentijds residentieel complex gebouwd in 2005 met een
gemeenschappelijke tuin met een infinity pool en 24-uurs beveiliging in het Casas del
Mar gebied van Mas d'en Serra, 10 minuten van Sitges in één richting en op dezelfde
afstand van Vilanova in de andere.

Bij het betreden van de duplex op de benedenverdieping vinden we een van de
slaapkamers aan de linkerkant en rechtdoor is de grote woon-eetkamer die toegang
biedt tot 2 van de prachtige versierde terrassen (voorzijde en zijkant).

Aan de rechterkant van de ingang is er een andere gang die leidt naar de keuken aan
de linkerkant, die ook toegang biedt tot een van de terrassen. Een beetje verder
vooruit hebben we nog een tweepersoons slaapkamer en een badkamer.

Op de bovenverdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer met een terras en een eigen
badkamer. Ten slotte is er een terras dat is afgesloten en omgebouwd tot een
fantastisch chill-outgedeelte dat evengoed kan worden gebruikt als een
studeerkamer of fitnessruimte.

De afwerking is overal van een hoog niveau en de ongerepte, helderwitte muren en
vloeren, aangevuld met het overvloedige natuurlijke licht, contrasteren mooi met de
diepblauwe Middellandse Zee die vanaf alle terrassen en 2 van de slaapkamers te
zien is.

Een uitstekend huis aan zee met lucratieve zomerverhuurmogelijkheden.

lucasfox.co.nl/go/sit8942

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Verhuur licentie, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, 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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