
SÅLD

REF. SIT14733

1 295 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

5
Sovrum  

4
Badrum  

385m²
Planlösning  

625m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
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ÖVERBLICK

Nybyggd modern villa med havsutsikt till salu i
Vallpineda, Sitges.

Beläget i Vallpineda, populär bland både lokalbefolkningen och internationella,
skulle denna nybyggda villa göra ett exceptionellt familjhem gångavstånd till
centrum av Sitges. Vallpineda erbjuder exceptionella privata idrottsanläggningar
inklusive inomhus- och utomhuspooler, tennis- och paddelplaner samt ett ridcenter
och ligger mycket nära British School of Barcelona. Med vidsträckta terrasser med
utsikt över havet erbjuder fastigheten fantastisk utsikt medan den är lugn och privat
med backa mot skyddad parklandskap.

Denna moderna villa erbjuder stora öppna bostadsområden, ett överflöd av naturligt
ljus och elegant inredning. På bottenvåningen leder en entré till det öppna
vardagsrummet med 90 m ² kök med en vägg av glasskjutdörrar ut mot den halvtäckta
terrassen med en inbyggd sittgrupp och vacker havsutsikt. Ett tunt hörn i
vardagsrummet är perfekt för att titta på tv och koppla av och det finns ett stort
tvättstuga bakom köket.

En öppen hall på första våningen har till höger ett stort dubbelrum med eget badrum
och tillgång till en terrass och sovrummet med eget badrum, klädkammare och stor
privat terrass från vilken det spektakulära havet utsikt kan avnjutas. Det finns
ytterligare 3 sovrum med dubbelsäng med delat familjebadrum. Varje badrum har
attraktiva polerade cementbeslag.

Nedre våningen består av ett förråd och ett stort öppen planrum med naturligt ljus
som skulle göra ett idealiskt gym eller ett spelrum. Det finns också ett 1-bil garage
som kan öppnas för att skapa ytterligare parkeringsplatser.

Förutom de många terrasserna med vacker havsutsikt finns det också en infinitypool
och på baksidan av fastigheten en vacker planterad trädgård.

En utmärkt möjlighet för familjer som söker ett lugnt hem vid havet i ett exklusivt
bostadsområde

lucasfox.se/go/sit14733

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Säkerhet, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
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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