
VERKOCHT

REF. SIT23859

€420,000 Penthouse - Verkocht
2 Slaapkamer Penthouse te koop in Sitges Town, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

73m²
Woonoppervlakte  

5m²
Terras

+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

Penthouse-appartement met 2 slaapkamers te koop
gelegen boven de jachthaven van Sitges met
gemeenschappelijk zwembad en op slechts 5 minuten
lopen van het stadscentrum.

Dit sfeervolle appartement op de bovenste verdieping bevindt zich op de derde
verdieping en is bereikbaar met een lift. De voordeur brengt ons direct in de woon /
eetkamer, met een muur van ramen die een spectaculair uitzicht bieden op zee en de
jachthaven beneden. Er is een overdekt terras dat in de winter ook dienst doet als
extra leefruimte. In de tegenoverliggende hoek vinden we de open keuken.

Het appartement beschikt over 2 tweepersoonsslaapkamers, waarvan één met een
eigen badkamer en een gedeelde badkamer. Er is ook een kleine kast met de
wasmachine en droger. Bovendien is er een zolderruimte die kan worden geopend
om plafonds met dubbele hoogte te bieden.

De aangename gemeenschappelijke ruimte beneden biedt tuinen met gazon en een
royaal zwembad.

Deze mooie woning is compleet met centrale verwarming voor de wintermaanden en
plafondventilatoren om de ruimte in de zomer koel te houden. Het zou een heerlijk
tweede huis zijn om te genieten van alle geneugten die Sitges te bieden heeft voor
de deur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

lucasfox.co.nl/go/sit23859

Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Zwembad,
Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Inbouwkasten, 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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