
VERKOCHT

REF. SIT14554

395.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

184m²
Plattegrond  

88m²
Perceeloppervlakte

+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

Charmant huis met 5 slaapkamers, gebouwd in een
warme, rustieke stijl, te koop in Palou, Sant Pere de Ribes.

Warm familiehuis gebouwd in een rustieke stijl in de charmante "oude wijk" van Sant
Pere de Ribes, Palou. Op loopafstand van het centrum en toch met een landelijke
uitstraling, is er ook gemakkelijke toegang tot de snelweg. De ruime woning biedt 5
slaapkamers en 3 badkamers met de bovenste verdieping als de master suite met een
prachtig uitzicht.

Dit is een hoekwoning met 3 verdiepingen met een patio op de begane grond en
terrassen op de bovenverdieping. Bij het betreden van de begane grond vinden we
een complete badkamer aan de linkerkant en de keuken aan de rechterkant die leidt
naar de garage, die momenteel wordt gebruikt voor opslag, aangezien er voldoende
parkeergelegenheid op straat is. Aan de achterzijde van het huis is een ruime
woonkamer met open haard. Deuren komen uit op een mooie patio / tuin met vrij
groene uitzichten.

Op de eerste verdieping vinden we 3 slaapkamers allen met ingebouwde kasten en
een kleinere slaapkamer. Er is een ruime badkamer op deze verdieping.

De bovenste verdieping bestaat uit een groot terras dat direct of via de
hoofdslaapkamer toegankelijk is en dat ook een ruime badkamer met een douche
heeft.

Een perfect familiehuis op een rustige maar gunstige locatie in Sant Pere de Ribes.

lucasfox.co.nl/go/sit14554

Uitzicht op de bergen, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Balkon
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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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