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€525,000 Huis / Villa - Verkocht

3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
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Contact ons over deze woning
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Major, 34, Sitges, Spanje
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OMSCHRIJVING

Gelijkvloerse villa in mediterrane stijl op een groot
perceel in de gewilde wijk Los Viñedos, Sant Pere de
Ribes.
We vinden dit aantrekkelijke gelijkvloerse huis op een groot perceel in de wijk Los
Viñedos, dat populair is bij gezinnen en een eigen 24-uurs privébeveiliging, een
clubhuis, gemeenschappelijke tennisbanen en een zwembad en een luxe restaurant
heeft. Het is heel gemakkelijk op loopafstand van de stad en dichtbij bussen naar de
stad Barcelona, de luchthaven en Sitges.
De huidige indeling biedt een woonkamer, keuken 3 slaapkamers en 2 badkamers.
Het huis zou profiteren van een cosmetische update van de badkamers en de keuken
en heeft een groot potentieel om een prachtig familiehuis te worden met een
charmant uitzicht op de wijk Los Viñedos.
Buiten vinden we een aangename, vlakke tuin aan de voor- en achterkant van het
huis met een overdekte ruimte om een auto te parkeren en voldoende ruimte voor
een zwembad, indien gewenst.
Een charmant huis voor een gezin of een stel in een felbegeerde buurt.
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Terras, Tuin, Parkeerplaats, Barbecue,
Berging, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Open haard

REF. SIT10893

€525,000 Huis / Villa - Verkocht

3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó » 08810

3

2

100m²

484m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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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