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OMSCHRIJVING

Charmante gezinswoning met 5 slaapkamers, te koop
dicht bij alle voorzieningen in het centrum van Sant Pere
de Ribes.
Gelegen in een brede, groene straat dicht bij een open park, deze lichte en luchtige
woning heeft een mooie tuin inwikkeling rond twee zijden met een terras opgezet om
buiten te dineren
De begane grond biedt een ruime woon / eetkamer met een open haard en
openslaande deuren naar de tuin vanaf twee zijden van de kamer, waardoor een
binnen-buiten gevoel ontstaat. Er is ook een ruime keuken en een complete
badkamer op deze verdieping, evenals een grote kledingkast en toegang tot de
privégarage. De keuken leidt naar de tuin en een trap brengt ons naar een zeer grote
ondergrondse berging.
Boven vinden we een master suite, drie kleinere slaapkamers, waarvan er een
momenteel wordt gebruikt als een knutselkamer, en verder een complete badkamer
die gebaat is bij een update. Alle slaapkamers hebben inbouwkasten.
De bovenste verdieping biedt een grote, open kamer die momenteel wordt gebruikt
als een tweede woonkamer, die uitkomt op een ruim en zonnig terras met een mooi
uitzicht op het omliggende dorpsgroen. Deze kamer kan gemakkelijk worden
afgesloten met een deur om een grote slaapkamer te maken, en een badkamer kan
direct boven de badkamer beneden worden geïnstalleerd. Er is nog een slaapkamer
op deze verdieping. De woning heeft centrale verwarming op gas.
Een warm familiehuis op een gewilde locatie op slechts een paar minuten lopen van
alle voorzieningen die Sant Pere de Ribes te bieden heeft.
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Terras, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Balkon, Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Exterior,
Inbouwkasten, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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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