
SÅLD

REF. SIT7797

650 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 1 Sovrum med 37m² terrass till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Sovrum  

1
Badrum  

116m²
Planlösning  

153m²
Totalyta  

37m²
Terrass

+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

Fullt möblerad egendom med utsökt interiördesign,
vackra ursprungliga perioden funktioner och en 30 m²
terrass med terrass till salu på en gågata i Sitges
historiska centrum.

Superb period egendom belägen i en modernista hörn byggnad, med bara en annan
granne, på en pittoresk gågata i Sitges gamla stan med affärer och restauranger, bara
2 minuters promenad från stranden.

Ingångshallen leder till ett stort halvöppnat utrustat kök med plats för ett matbord,
sedan genom till det stora vardagsrummet med glasvägg som öppnar sig på den 30
m² terrasserade terrassen. Härifrån kan vi njuta av en öppen utsikt över hustaken i
den historiska delen av staden och en lugn park.

Till vänster om ingången är det stora sovrummet med 2 fönster med Juliette
balkonger och ett eget badrum. Med tanke på den generösa storleken på detta
sovrum, skulle det vara möjligt att skapa ett andra sovrum om det behövs.

Fastigheten har moderniserats med utmärkt smak och upprätthåller vackra
originalperioder som de mycket höga taken, synliga bjälkarna några med dekorativa
detaljer, välbevarade ursprungliga mosaikgolv i hela och mycket stora träfönster med
originala lamellskodrar.

Fullt möblerade och i utmärkt skick är detta unika Sitges hem på ett oslagbart läge
redo att njuta av antingen som en lyxig pied-a-terre vid havet, ett permanent hem
eller som en långsiktig uthyrning investering.

lucasfox.se/go/sit7797

Terrass, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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