
SÅLD

REF. SIT25819

505 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

2
Sovrum  

2
Badrum  

85m²
Planlösning

+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 och ljus lägenhet med terrass, gemensam pool och
utsikt över de vackra gatorna i det eftertraktade området
Vinyet.

Rymlig lägenhet till salu två gator från stranden och en kort bit från centrum av
Sitges, i ett av de bästa områdena i Vinyet. Det ligger på översta våningen i en
byggnad med fri utsikt och gott om dagsljus. Det har också en hiss, pool, gemensamt
område, en parkeringsplats och ett förråd.

När vi går in i fastigheten hälsas vi av en hall som ger tillgång till det rymliga
vardagsrummet, med tillgång till en vacker rymlig och mycket solig terrass som
erbjuder imponerande utsikt över Terramar och dess fantastiska hus, eftersom det är
den sista byggnaden innan bostadsområdet för hus.

Från hallen kan du också gå till köket, som har en mycket praktisk terrass-tvättstuga.

Till höger finns ett sovrum med dubbelsäng (tidigare två enkelrum) och ett komplett
badrum. I slutet av korridoren finns det stora sovrummet med inbyggda garderober,
ett komplett badrum och en vacker och solig terrass med utsikt över staden Sitges
och gemenskapens pool.

Fastigheten är utrustad med gasuppvärmning.

En idealisk lägenhet som en första eller andra bostad i ett privilegierat område i
Sitges.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/sit25819

Havsutsikt, Terrass, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Förråd, Exteriör
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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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