
REF. SIT7236

750 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Els Cards, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

5
Sovrum  

3
Badrum  

280m²
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

Rustik hörnhus i spansk stil med 5 sovrum och
kvalitetsfinisher, en pool och magnifik utsikt, till salu i
bostadsområdet Els Cards, Sitges.

Detta välutrustade familjhem byggdes 2000 och presenteras i mycket gott skick,
beläget på en rektangulär tomt på cirka 450 m² med grönska och en mängd
hundraåriga träd. Det erbjuder också en pool och en grill vid ett matbord under en
pergola, perfekt för familjeåterföreningar på sommaren.

Bottenvåningen har en hall som leder till vardagsrummet med en terrass och trevlig
utsikt över utsidan, till det rymliga utrustade köket och till de 3 dubbla sovrummen,
ett med privat badrum och de andra 2 med ett delat badrum.

På första våningen finns den största sviten på 60 m², med terrass, omklädningsrum
och ett stort badrum med bastu och ytterligare ett sovrum med en annan terrass och
utmärkt utsikt. Källaren har ett förråd och 2 parkeringsplatser.

Ytterligare funktioner hos denna fastighet inkluderar IPE-träsäkerhetsingången,
högkvalitativt handgjorda dekorativa blyfönster av hög kvalitet, automatiska
persienner och markiser, poolen med fjärrstyrd LED-belysning och
hydromassagesystem och filtret för rengöringssystemet med aktivt syre och
ultraviolett ljus .

Kort sagt, en välskött villa med bra utomhusutrymme och kvalitetsbehandlingar i ett
lugnt men väl anslutet bostadsområde i Sitges.

lucasfox.se/go/sit7236

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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