
VERKOCHT

REF. SIT26374

445.000 € Penthouse - Verkocht
3 Slaapkamer Penthouse met 50m² terras te koop in Terramar, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

105m²
Plattegrond  

50m²
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 van 105 m² te koop in een
privécomplex met zwembad in Can Pei, Sitges. Slechts
400 meter van het strand.

We betreden de duplex woning via een trap die ons naar de voordeur leidt, eenmaal
binnen gaat de trap verder naar de eerste verdieping waar we de ruime en natuurlijk
lichte open woon / eetkamer vinden. Hier krijgen we een fantastisch uitzicht op de
bergen die Sitges omringen, en het natuurlijke licht dat door dit luchtige pand
stroomt.

Vanuit de grote panoramische glazen deuren in de woonkamer lopen we naar buiten
naar een van de twee perfect gelegen balkons om 's avonds te genieten van de felle
lichten van het nabijgelegen Sitges. Net buiten de eetkamer lopen we zo naar de
aparte keuken met uitzicht richting zee. Links hiervan is de eerste van drie
slaapkamers en een badkamer.

Op de tweede verdieping vinden we de master bedroom, een complete badkamer en
de derde eenpersoonsslaapkamer welke ook gebruikt kan worden als kantoorruimte
of inloopkast. Deze lichte en uitnodigende kamer leidt ons naar de twee spectaculaire
terrassen met een fantastisch uitzicht op zowel de bergen als de zee.

Door de zuidoost oriëntatie van deze hoekwoning is het uitzicht volledig
ononderbroken. Het appartement heeft een ondergrondse privéparking en een groot
gemeenschappelijk zwembad omgeven door goed onderhouden gazons om de lange
zomermaanden te verdrijven.

Het zeer gewilde gebied van Can Pei is populair bij gezinnen die dicht bij de grote
selectie lokale en internationale scholen willen wonen. Het gebied is zeer goed
bereikbaar met het openbaar vervoer, terwijl u ook kunt genieten van de
nabijgelegen stranden op slechts 10 minuten lopen.

lucasfox.co.nl/go/sit26374

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, 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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