
SÅLD

REF. SIT14554

395 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Sovrum  

3
Badrum  

184m²
Planlösning  

88m²
Totalyta

+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

Charmigt familjhem med 5 sovrum, byggt i en varm, rustik
stil, till salu i Palou, Sant Pere de Ribes.

Varmt familjhem byggt i rustik stil i det charmiga "gamla kvarteret" i Sant Pere de
Ribes, Palou. Gångavstånd till centrum men ändå med landskapskänsla, det finns
också lätt tillgång till motorvägen. Det rymliga hemmet har 5 sovrum och 3 badrum
med översta våningen som master svit med underbar utsikt.

Detta är en hörnfastighet på 3 våningar med uteplats på bottenvåningen och
terrasser på övervåningen. När vi kommer in på bottenvåningen hittar vi ett komplett
badrum till vänster och köket till höger som leder till garaget, som för närvarande
används för förvaring eftersom det finns gott om gatuparkering. På baksidan av huset
finns en rymlig loungsal med öppen spis. Dörrar leder ut till en härlig uteplats /
trädgård med vacker grön utsikt.

På första våningen finns 3 sovrum med dubbelsäng, alla med inbyggda skåp och ett
mindre sovrum. Det finns ett rymligt badrum på denna våning.

Övre våningen består av en stor terrass som kan nås direkt eller via sovrummet som
också har ett rymligt badrum med dusch.

Ett perfekt familjehem i ett lugnt men bekvämt läge i Sant Pere de Ribes.

lucasfox.se/go/sit14554

Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
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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