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4
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4
Badrum  

429m²
Planlösning  

719m²
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280m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Vacker modern villa på 531 m² med 4 sovrum, 4 kompletta
badrum, inomhus- och utomhuspooler och en hiss, på ett
underbart läge med utsikt över havet i Levantina, Sitges.

Exklusiv modern villa, byggd 2008, med en underbar terrasserad trädgård med en
infinity-pool med utsikt över Medelhavet i det prestigefyllda bostadsområdet
Levantina i Sitges.

Villan är organiserad över fyra nivåer som alla är anslutna via trappor och en hiss.
Bottenvåningen ger en utmärkt sovrumsvit på 100 kvadratmeter, maskinrummet och
förråd. (Detta utrymme kan också enkelt omvandlas till ett garage).

Det finns 2 dubbelrum med eget badrum med havsutsikt och ett underbart
spaområde med en uppvärmd pool, jacuzzi och direkt tillgång till trädgården där vi
hittar den magnifika infinitypoolen.

Den andra våningen rymmer det stora vardagsrummet. Här ansluts glasdörrar till
Siematic-köket med dess centrala ö Gaggenau och Viking-apparater. En vacker, ljus
matplats ligger bredvid köket med tillgång genom stora glasdörrar till en
uteservering för uteservering. Ett gästbadrum och ytterligare 2 terrasser med
havsutsikt fullbordar denna nivå av huset.

Den tredje och sista nivån upptas av den fantastiska 120 kvadratmeter stora sviten
med badrum, ett mycket speciellt badrumsområde med en stor öppen dusch och
badkar med havsutsikt, ett omklädningsrum och ett annat sovrum, även med
havsutsikt. Det finns utrymme att till exempel konvertera detta område till 2 badrum
med eget badrum. Denna nivå har också direkt tillgång till trädgården och ett stort
öppet glas täckt område med en inbyggd bar. Det finns trappsteg upp till den stora
takterrassen med den spektakulära utsikten över havet och bergen.

En utsökt lyxvilla med den bästa utsikten i Sitges, ytbehandlingar av hög kvalitet,
(estukoväggar, polerade cementgolv och Corianytor) friflytande öppna planer och
många alternativa layoutalternativ.

lucasfox.se/go/sit8799

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Hiss, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Balkong

REF. SIT8799

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 4 Sovrum med 280m² terrass till salu i Levantina, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Sovrum  

4
Badrum  

429m²
Planlösning  

719m²
Totalyta  

280m²
Terrass

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/sit8799
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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