
REF. SIT15381

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

5
Sovrum  

5
Badrum  

290m²
Planlösning  

539m²
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

Rymlig, luftig villa med trädgårdar och en pool till salu i
det eftertraktade bostadsområdet Vallpineda, nära Sitges
centrum.

I den önskvärda gated community of Vallpineda, bara ett par minuters promenad från
en internationell skola, hittar vi denna rymliga, ljusa och luftiga villa som byggdes
1993 men används endast på sommaren och hålls i perfekt skick med en främre och
bakre trädgård med privat pool och garage.

Vi går in via en solig grön trädgård med en uppfart som leder ner till garaget.
Framdörren leder oss till en hall med ett stort vardagsrum med split nivå - matsal
med matplats på översta våningen och ett vardagsrum på nedre plan med en mysig
öppen spis. Vardagsrummet leder till rymlig balkong med havsutsikt. Av korridoren
till höger hittar vi ett stort ljust kök med tvättstuga och förråd. Ett gästbadrum slutför
denna nivå.

Några steg tar oss ner till dubbelgaraget och sedan ner till ett sovrum med eget
badrum och garderober. Motsatt finner vi master sviten med ett inklädningsrum och
ett stort badrum med gott om förvaring. Vi har också ett mer dubbelrum här.

Nedre, vi hittar 2 stora dubbelrum, båda med inbyggda garderober och skjutdörrar ut
till en rymlig terrass, samt ett badrum med separat bad och dusch. Terrassen
erbjuder en grillplats, en bar och trädgårdsutrymme till sidan. På den lägsta nivån av
huset har vi en privat pool och trädgårdar samt ett badrum med dusch. Detta område
har attraktiv utsikt över havet och bergen.

Den här egenskapen skulle göra ett idealiskt familjehem på ett önskvärt läge.
Vänligen kontakta oss för att ordna en visning eller för ytterligare information.

lucasfox.se/go/sit15381

Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Marmorgolv, Parkering,
Balkong, Djur vänligt, Exteriör, Förråd,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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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