REF. SIT29303

980.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 73m² Tuin te koop in Terramar, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870
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Contact ons over deze woning
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Major, 34, Sitges, Spanje
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OMSCHRIJVING

Fantastisch huis met privétuin en gemeenschappelijk
zwembad, te koop in de beste buurt van Vinyet, vlakbij
het centrum en het strand.
Dit uitstekende huis van bijna 200 m² is gelegen in de beste buurt van Vinyet, op vijf
minuten lopen van het stadscentrum en het strand. Het is een perfecte locatie voor
zowel een eerste als een tweede woning.
Het is gelegen in een modern wooncomplex, met een goed onderhouden
gemeenschappelijke ruimte met een zwembad, dat direct vanuit het huis toegankelijk
is. Het huis heeft ook een prettige en intieme privétuin.
Bij binnenkomst in de woning vinden we een royale woonkamer met grote
raampartijen en veel natuurlijk licht met directe toegang tot de tuin. Vanuit de
woonkamer bereiken we de keuken, die geniet van veel natuurlijk lichtinval. Op
dezelfde verdieping is er een gastenbadkamer.
Op de eerste verdieping bevindt zich een royale slaapkamer met toegang tot een
zonnig terras met vrij uitzicht op de natuur en de gemeenschappelijke ruimte. Op
dezelfde hoogte hebben we een tweede tweepersoonsslaapkamer, een
eenpersoonsslaapkamer en een moderne badkamer met een groot ligbad en douche.
De tweede verdieping biedt de hoofdslaapkamer, die de hele kamer beslaat, met een
complete badkamer met dubbele douche en een ruime en lichte kleedkamer.
Er zijn ingebouwde kleerkasten door het hele huis, evenals centrale verwarming op
gas en centrale airconditioning met warm en koud water. Ook hebben we op de
benedenverdieping een kleine kelderruimte, de garage met capaciteit voor twee
auto's en de wasruimte.
Het overvloedige zonlicht, de tuin en de privacy van dit huis maken het een
geweldige kans om een gezinswoning of een tweede huis in Sitges te kopen.
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.
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lucasfox.co.nl/go/sit29303
Terras, Tuin, Zwembad, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Barbecue,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten,
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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