
SÅLD

REF. SIT15915

825 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 6 Sovrum med 188m² Trädgård till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

6
Sovrum  

2
Badrum  

114m²
Planlösning  

188m²
Trädgård

+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

Sällsynt tillfälle att köpa en 6-rums frontlinjen strand
lägenhet med turistlicens, stor privat trädgård och
parkeringsplats i San Sebastian, Sitges.

Denna tidigare fiskares hem har ett mycket privilegierat läge vid strandpromenaden i
San Sebastián-stranden. bara några minuter till fots från centrala Sitges och alla
dess bekvämligheter.

Fastigheten ligger på bottenvåningen i en elegant byggnad från Sitges från 1940.
Mäter 114 m² och erbjuder spektakulär havsutsikt från de stora fönstren i
vardagsrummet med sin traditionella öppen spis och attraktiva träbalkar. Bakom
vardagsrummet finns köket som kräver uppdatering och kan öppnas om så önskas,
för en mer modern öppen planlösning.

Att gå vidare hittar vi en familj badrum och 4 sovrum, plus ytterligare 2 sovrum med
fönster som öppnar ut mot trädgården, varav en är sovrummet med eget badrum. Den
fantastiska privata trädgården på 188 m² är tillgänglig via bakdörren till fastigheten
och en grind på baksidan leder till en privat tillfartsväg. Fastigheten har också en
privat parkeringsplats.

Denna fastighet har en turistlicens och används för närvarande för
semesteruthyrning med stor framgång tack vare den oslagbara strandpromenaden,
utsikten och den stora privata trädgården. Det skulle erbjuda bra avkastning på det
sättet, och ännu mer bör den nya ägaren välja att modernisera fastigheten.

Vänligen kontakta vårt säljteam för ytterligare information.

lucasfox.se/go/sit15915

Strand, Havsutsikt, Trädgård,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Parkering, Utsikt, Turistlicens, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör, Djur vänligt
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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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