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ÖVERBLICK

Lyxig lägenhet till salu i ett privat strandpromenad i
Terramar, Sitges.

Parc de Mar är ett privat komplex vid strandpromenaden med en gemensam pool och
vackert bevarade trädgårdar och fontäner i Terrramar, det mest prestigefyllda
bostadsområdet i Sitges. Bredvid en golfbana och en vacker skuggig park ligger
denna fastighet bara 20 minuters promenad längs den vackra strandpromenaden i
centrum.

Denna lyxfastighet ståtar med renoverade interiörer med massivt trägolv i hela och
smakfull inredning. När du kommer in i lägenheten leder en entré till vänster det
moderna, välutrustade köket med tvättstuga och tillgång till den bakre terrassen,
perfekt för middag ute. Det stora vardagsrummet har stora glasdörrar som tillåter
rikligt med naturligt ljus för att fylla utrymmet samt att ge tillgång till terrassen med
fantastisk direkt havsutsikt. Ett gästbadrum med dusch slutför detta område av
lägenheten.

Vardagsrummet och sovrummet är tydligt differentierade. I sovrummet finns 3
dubbelrum, alla med inbyggda garderober och öppnar på den bakre terrassen och ett
badrum med badkar och dusch. Det stora sovrummet har ett omklädningsrum, eget
badrum med dusch och badkar. Det stora sovrummet öppnar sig på den främre
terrassen från vilken den fantastiska havsutsikten kan avnjutas.

Två stora parkeringsplatser och ett förråd ingår i priset och det finns möjlighet att
köpa huset med designmöbler ingår. Invånarna har tillgång till gemensam pool.

Detta är ett exceptionellt hem i ett exklusivt område i Sitges.

lucasfox.se/go/sit14583

Strand, Havsutsikt, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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