
REF. SIT14826

2 550 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 496m² terrass till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870
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6
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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

Designer villa i mångsidig &quot;skelett&quot; form i ett
fantastiskt läge med utsikt över Sitges.

Denna spektakulära moderna villa är klar att bli klar enligt den nya ägarens
personliga specifikationer och bli en landmärkefastighet på en av de bästa
positionerna i prestigefyllda Can Girona.

Huset ligger på en fantastisk upphöjd tomt bredvid golfbanan med fantastisk
panoramautsikt över havet, bara 15 minuters promenad från stranden och 5 minuters
bilresa från Sitges.

Designen och layouten använder utmärkt ljus och utrymme för att utnyttja utsikten
och det fantastiska lokala klimatet. Med stora fönster och nästan 500 m² terrasser
finns det ett stort utbud av områden där du kan koppla av, underhålla och njuta av
solnedgången.

Den 25 meter långa infinitypoolen på taket är en framträdande funktion, tillsammans
med det planerade gymmet, en dröm som går i uppfyllelse. Ovanpå gymmet finns ett
charmigt takutrymme som är perfekt för en avskild solterrass med jacuzzi.

Huset är uppdelat på fyra nivåer, alla tillgängliga med hiss och redo att vara färdiga
för att skapa ett storslaget hem med extrem lyx. Det nedre vardagsrummet är perfekt
för ett romerskt/turkiskt bad, spa och relaxavdelning, medan den lägsta nivån har
parkering för 4-5 bilar.

Det finns 4 generösa sovrumssviter på entréplanet, alla med panoramautsikt, och på
första våningen finns ett hisnande vardagsrum med dubbelhöjd, öppet kök och
matplats, plus en stor terrass. Det finns också en utvändig halvnivå som skulle göra
ett härligt utekök och matplats.

Priset som visas är för fastigheten i dess nuvarande skick, återgivningarna ger oss ett
intryck av de finish som kan uppnås, även om detta inte ingår i begäran. Det är ett
fantastiskt tillfälle att förvärva en spektakulär designvilla på en av de bästa platserna
i Can Girona.

lucasfox.se/go/sit14826

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Förråd, 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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