
SÅLD

REF. SIT11557

599 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum med 144m² terrass till salu i Els Cards, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

4
Sovrum  

4
Badrum  

293m²
Planlösning  

144m²
Terrass

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

4-rums semi-detatched villa till salu med fantastisk utsikt
över bergen och havet, till salu i Mas d&#39;en Serra, Sant
Pere de Ribes.

Denna exceptionella villa ligger i Mas d'en Serra, ett exklusivt bostadsområde i Sant
Pere de Ribes mellan de charmiga kuststäderna Sitges och Vilanova. Stranden ligger
bara 15 minuters promenad bort, medan stormarknader och internationella skolor
kan nås med bil på några minuter. Dessutom är fastigheten perfekt beläget för att
promenera och cykla i Garraf Park.

Den moderna fastigheten byggdes 2007 och presenteras i gott skick. På
bottenvåningen hittar vi det rymliga vardagsrummet med tillgång till både den stora
terrassen där vi hittar poolen samt en andra terrass, ett intressant alternativ skulle
vara att utöka vardagsrummet för att uppta detta terrassutrymme. Köket är modernt
och välutrustat med en liten ö perfekt för frukost och informell middag. Det finns ett
gästtoalett på bottenvåningen.

En trappa leder till första våningen där vi hittar 3 sovrum, varav det ena har ett
badrum och de andra 2 med ett gemensamt badrum.

Det stora sovrummet ligger på andra våningen. Detta sovrum har en terrass och leder
också till terrassen från vilken den bästa berg och havsutsikt kan avnjutas.

Det finns ett garage i källaren med plats för 1 stor eller 2 mindre bilar samt ett
förrådsområde.

Med ett hemautomationssystem för total komfort och bekvämlighet. En idealisk
egenskap för dem som söker ett hem i ett lugnt läge men ändå nära till tjänster.

lucasfox.se/go/sit11557

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
Domotiskt system, Centraldammsugare,
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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