
REF. SIT12041

339 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Sovrum  

1
Badrum  

55m²
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

Ljus lägenhet säljs fullt möblerad och med turistlicens,
nära stranden i Sitges.

Denna lägenhet på bottenvåningen ligger på en historisk gata i den charmiga
kuststaden Sitges. En vacker miljö bara 200m från stranden San Sebastián och 250m
från tågstationen, det är den perfekta kustnära platsen.

Byggnaden inom vilken vi hittar fastigheten är totalrenoverad och lägenheten själv
presenteras i oklanderligt skick. När du går in i lägenheten leder en hall till det öppna
köket med en frukostbar för informell middag. I vardagsrummet finns en bäddsoffa
och en 40 tums tv, ett bekvämt utrymme för att varva ner på kvällen.

Lägenheten har 1 dubbelrum och ett badrum med badkar. En praktisk tvättstuga
fullbordar fastigheten.

Med utvändiga fönster på båda sidor får lägenheten rikligt med naturligt ljus hela
dagen. Invånarna har tillgång till en gemensam takterrass med utrymme för att hänga
kläderna för att torka.

Säljs fullt möblerad. Dessutom har lägenheten ett turistlicens och ger över 8% i
hyresintäkter per år vilket gör den till en idealisk investeringsfastighet eller andra
bostad vid havet.

lucasfox.se/go/sit12041

Hiss, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör
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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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	Ljus lägenhet säljs fullt möblerad och med turistlicens, nära stranden i Sitges.

