
REF. SIT21199

950 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Sovrum  

3
Badrum  

273m²
Planlösning  

1.009m²
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

Klassisk fastighet i Los Viñedos uppdelad i två hus på en
rymlig plan tomt på över 1 000 m² med stor pool.
Möjlighet att öppna ut i ett stort hus eller bo i ett och
hyra ut det andra. Första hörnet i mycket eftertraktade
samhälle.

Denna stora fastighet, belägen på en dubbel tomt på över 1 000 m², har två ingångar
från gatan, och har en solig, hörnet tomt i den eftertraktade, säkra
bostadsutvecklingen i Los Viñedos, Sant Pere de Ribes.

Huvudentrén har en uppfart, stort trädgårdsområde med pool och grill samt ett
uthus.

Det rymliga huset nås från denna sida via en stor trädörr som leder in i en hall och
stort vardagsrum / matplats med öppen spis. Det finns ett rymligt kök som kan
öppnas ut i vardagsrummet.

En dörr tar oss till nattområdet med ett stort sovrum med franska fönster som leder
ut till den rymliga terrassen och trädgården och poolen. Det finns garderober och
eget badrum.

Ett andra sovrum med dubbelsäng har inbyggda garderober, och ett tredje har
garderober och direkt tillgång till trädgården. Dessa sovrum delar badrum med
badkar.

Det mindre huset kan nås från den andra ingången till tomten, eller via
bostadsområdet på huvudfastigheten, som kan slås igenom för att skapa en ännu
större öppen planlösning med lounge / kök.

Det finns en chill out trädgård, vilket leder till ett modernt kök / vardagsrum /
matplats med öppen spis, tvättstuga och badrum med dusch. På övervåningen finns
en enorm master-svit med terrass, klädkammare, badrum med dubbla handfat, en
andra terrass och perfekt bild.

Denna charmiga fastighet har massor av potential i ett underbart bostadssamhälle
med mycket hög efterfrågan på fastigheter.

lucasfox.se/go/sit21199

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Parkett, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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	Klassisk fastighet i Los Viñedos uppdelad i två hus på en rymlig plan tomt på över 1 000 m² med stor pool. Möjlighet att öppna ut i ett stort hus eller bo i ett och hyra ut det andra. Första hörnet i mycket eftertraktade samhälle.

