
SÅLD

REF. SIT22035

850 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

6
Sovrum  

3
Badrum  

268m²
Planlösning  

124m²
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

Vackert radhus med tre våningar med takterrass med
havsutsikt till salu, för att renovera, i centrum av Sitges,
bara 200 meter från stranden.

Detta unika radhus, som ursprungligen byggdes 1864, ligger i en av de mest
emblematiska gatorna i centrum av Sitges. Platsen är exceptionell; inom 2 minuters
promenad anländer du till Paseo de la Ribera för att njuta av stranden och
terrasserna vid stranden. I motsatt riktning ligger huset bara några steg från Carrer
de Parellades, där du kan njuta av stadens centrum med dess affärer och
gastronomiska restauranger.

När vi kommer in i huset via en vacker original dubbel trädörr med periodfunktioner,
hittar vi en hall ansluten till ett vardagsrum, en gästtoalett och matplats - kök med
tillgång till en uteplats, perfekt för uteservering.

När vi går upp via den centrala trappan till andra och tredje våningen, båda med
liknande layout, hittar vi ett vardagsrum, två dubbelrum och ett familjebadrum. Huset
erbjuder terrasser fram och bak på båda våningarna.

Slutligen finns det en stor takterrass med utsikt över stadens centrum med
havsutsikt.

På bottenvåningen finns det för närvarande en separat kommersiell butik med
utmärkt uthyrningspotential. Om den nya ägaren önskar, kan utrymmet läggas till
bostadsområdet i huset eller omvandlas till ett garage.

Det är en unik möjlighet att förvärva ett av de få tillgängliga husen med stor period i
Sitges centrum, med autentiska funktioner, högt i tak, originalplattor och trädörrar,
med potential att renovera det till din egen önskade layout och standard.

lucasfox.se/go/sit22035

Tidstypisk karaktär, Mosaikgolv, ,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
I behov av renovering , 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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