
VERKOCHT

REF. BCN4140

475.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer appartement te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

143m²
Plattegrond

+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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Sitges Town, Barcelona

Op een charmante locatie in Aiguadolç, op slechts 5 minuten lopen van het strand en
10 minuten van het centrum van Sitges, vinden we dit fantastische nieuwe project
met 48 appartementen aan de buitenkant in 2 gebouwen.

Deze high-end woningen zijn de perfecte plek om het beste te maken van het
benijdenswaardige klimaat in Sitges dankzij hun privé buitenruimte en prachtige
groene gemeenschappelijke ruimtes met 2 zwembaden en speeltuin voor de
kinderen, allemaal in een veilige, omheinde gemeenschap met parkeerplaatsen en
opslagruimten in de kelder.

Een opmerkelijke kans om een fantastisch nieuw energiezuinig huis te verwerven met
een vlekkeloos hedendaags interieur en onberispelijke gemeenschappelijke tuinen
en zwembaden in het prachtige Sitges.

highlights

Afgewerkt met hoogwaardige afwerkingen
Beveiliging en gated toegang
Mogelijkheid om uw nieuwe huis te personaliseren
Duurzame huizen met energiebesparende technologie
Eigen terrassen en / of tuinen
Keuze uit woningen met 2, 3 en 4 slaapkamers
Geweldige locatie op slechts 5 minuten lopen van het strand
Prachtige gemeenschappelijke ruimtes en zwembaden

lucasfox.co.nl/go/bcn4140

Zwembad, Tuin, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Uitzicht, Nieuwbouw,
Exterior, Berging, 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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