
REF. SIT16879

4.900.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Vallpineda, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

719m²
Plattegrond  

1.097m²
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

Buitengewone designvilla die luxe herbepaalt in een
selecte woonwijk in de buurt van Sitges.

Deze adembenemende villa is een visie van moderne architectuur en comfort,
gemaakt door een prestigieus architectenbureau, ontworpen door een
gerenommeerde architect en interieurontwerper. Het ligt in de trendy woonwijk
Vallpineda met een prachtig uitzicht op de zee en heeft vier verdiepingen met een
prachtige accommodatie en prachtige buitenruimtes.

Elke vloer gebruikt strakke afwerkingen, innovatieve lay-outs, baanbrekende
verlichting en technologie en grote glasoppervlakken om de verschillende woon-,
werk- en slaapruimtes met elkaar te verbinden en een atmosfeer van compromisloos
leven in de 21e eeuw te creëren.

Een fantastische fitnessruimte, een spa en een hamam zijn inclusief een
binnenzwembad en een ontspanningsruimte met een bar, terwijl u geniet van de
dagzon en het perfecte mediterrane microklimaat in de goed onderhouden tuinen
met een 21m-buitenzwembad en strandgedeelte, barbecue en cabana . Terrassen op
de bovenste twee verdiepingen omarmen het uitzicht en bieden meer luxe
buitenruimte.

De spectaculaire slaapkamers en badkamers combineren verfijnde designelementen
met de modernste verlichting en inrichting. Vooral de master suite met open haard,
ontspanningsruimte, kleedkamer en fantastisch terras is opmerkelijk.

Overal waar je kijkt, zijn opvallende kenmerken die bewijzen dat elk detail zorgvuldig
is overwogen. Het waanzinnige woongedeelte is van dubbele hoogte en heeft een
glazen vloer die het middelpunt vormt van het bovenste niveau, dat ook een
intrekbaar glazen dak heeft en momenteel wordt gebruikt als een van de beste
beschikbare kantoorruimtes.

Er is een grote garage voor 4 auto's en motorfietsen in de kelder, benaderd door de
stijlvolle poorten en oprit. Een serviceappartement is geschikt voor personeel of
extra gasten.

lucasfox.co.nl/go/sit16879

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Gym, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Thuis bioscoop,
Rolstoeltoegankelijk, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Alarm, 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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