
VERKOCHT

REF. SIT9216

985.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Penthouse met 70m² terras te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

220m²
Plattegrond  

70m²
Terras

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Modern duplex penthouse met 4 slaapkamers te koop in
Parc del Mar, een complex aan de kust in Sitges met 2
parkeerplaatsen, een berging en gemeenschappelijke
tuinen met een zwembad en 24-uursbeveiliging.

Deze moderne penthouse-duplex ligt in het strandcomplex van Parc del Mar met 24-
uursbeveiliging, een goed onderhouden gemeenschappelijke tuin met een zwembad.
Met het strand recht tegenover het complex en het stadscentrum van Sitges op
slechts 20 minuten lopen, is dit een uitstekende plek om een gezinswoning of
vakantiehuis te stichten.

De duplex heeft onlangs gerenoveerde interieurs met hoogwaardige materialen,
zoals marmeren vloeren, 3 terrassen en een mooi uitzicht op de waterpartijen in het
complex, evenals zijdelings uitzicht op zee.

We betreden het pand op het lagere niveau. Rechts van de grote hal vinden we de
ruime woonkeuken die onlangs is gerenoveerd met Corian-oppervlakken en
inductiekookplaat en leidt naar een aparte bijkeuken en een van de terrassen. Aan de
linkerkant is de entree de ruime, luchtige woonkamer / eetkamer met glazen
openslaande deuren naar het tweede terras dat overdekt is en biedt voldoende
ruimte om buiten te eten. Een gang brengt ons naar 3 slaapkamers en 2 aparte
badkamers; een met een grote douche en de andere met een badkuip. Alle 3
slaapkamers hebben toegang tot het terras.

Boven is een extra leefruimte die uitkomt op de grootste van de 3 terrassen; ideaal
om te zonnebaden. Ook op dit niveau is de sfeervolle slaapkamer met een schuin
plafond, inbouwkasten en een grote en-suite badkamer met een douche. Dit niveau
van het huis biedt extra opslagruimte en het zou mogelijk zijn om hier een vijfde
slaapkamer te creëren indien nodig. Extra functies in de accommodatie zijn 2
parkeerplaatsen en een afsluitbare berging in het gebouw.

Dit complex heeft een hoge vraag naar langetermijnverhuur, waardoor dit een
geweldige langetermijninvestering is, evenals een ideale gezinswoning of tweede
huis aan zee.

lucasfox.co.nl/go/sit9216

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, 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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