
REF. SIT11500

423 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Sovrum  

2
Badrum  

94m²
Planlösning

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Högkvalitativ 2-rumslägenhet till salu i Sitges centrum,
mycket nära stranden.

Denna 94 m² stora lägenhet ligger till salu i ett utmärkt läge, i hjärtat av Sitges med
alla bekvämligheter på tröskeln och stranden bara 2 minuters promenad bort. Det är
en av flera nyrenoverade fastigheter som säljs i en byggnad med hiss.

Till höger om ingången finns vardagsrummet och det öppna köket med glasdörrar
från golv till tak som ger utsikt över gatan mot havet. Till vänster leder en korridor till
ett sovrum med dubbelsäng och badrum och, i slutet av korridoren, sovrummet med
eget badrum.

Förutom varm och kall luftkonditionering har lägenheten solpaneler för varmt vatten,
keramiska golv Porcelanosa, Roca badrumsinredning och andra helt nya
högkvalitativa ytor i hela.

Denna lägenhet skulle göra ett perfekt andra hem i centrala Sitges. Också intressant
för investerare som vill uppnå en sund avkastning på sina investeringar.

Tillgänglig för att boka av plan och förfaller till slut för juli 2019.

lucasfox.se/go/sit11500

Havsutsikt, Terrass, Hiss, Naturligt ljus,
Utsikt, Uppvärmning, Solpaneler, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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