
REF. SIT4185

1.665.000 € Huis / Villa - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Vallpineda, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

360m²
Plattegrond  

541m²
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

Uitstekend nieuwbouwhuis met 4 slaapkamers met
zwembad, uitzicht op zee en een terrasvormige tuin te
koop in Vallpineda, op 5 minuten van het centrum en het
strand.

In de populaire woonwijk Vallpineda in Sitges vinden we dit hoogwaardige
nieuwbouwhuis op het zuiden te koop.

Het huis is afgewerkt, instapklaar en profiteert van de nieuwste state-of-the-art
technologie en afwerkingen. Het is gelegen aan een van de beste straten in de
omgeving met een prachtig uitzicht op zee. Er zijn verschillende terrassen om het
hele jaar door van het buitenleven te genieten en het biedt een overloopzwembad
van 4x9 meter.

Op het niveau van de entree vinden we de grote garage, een
tweepersoonsslaapkamer met badkamer, een ruimte die kan worden ingericht als
zomerkeuken, verschillende bergingen, een kantoorruimte, gastentoilet en een
tv/speelkamer.

De eerste verdieping biedt een grote, split-level woonkamer met een sfeervolle open
haard (gas) en toegang tot het buitenterras met nog een open haard. Op deze
verdieping bevindt zich de volledig uitgeruste keuken met kookeiland en een eethoek
die aansluit op een terras om buiten te eten.

De tweede verdieping biedt de fantastische hoofdslaapkamer met ensuite badkamer
en een terras op het zuiden, evenals nog 2 slaapkamers, elk met een ensuite
badkamer. Op de bovenste verdieping vinden we het dakterras en ruimte voor een
wasmachine.

Dit is een unieke kans om een ruime gezinswoning te kopen op een van de beste
locaties in Vallpineda.

lucasfox.co.nl/go/sit4185

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Nieuwbouw,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, 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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