
SÅLD

REF. SIT15552

890 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Sovrum  

3
Badrum  

213m²
Planlösning  

211m²
Totalyta

+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

Vackert 4 sovrum familjehus med havsutsikt och en privat
trädgård och pool, beläget i Vallpineda bostadsområde,
gångavstånd till Sitges centrum.

Presenteras i obefläckat, inbyggt skick, ligger detta parhus med
turistuthyrningslicens, gångavstånd från Sitges Centre och erbjuds till ett
konkurrenskraftigt pris.

Detta exceptionella familjehem finns i det eftertraktade Vallpineda bostadsområde
som erbjuder utmärkta privata sportanläggningar, inklusive inomhus- och
utomhuspooler, tennis- och padelbanor samt ett ridcenter och ligger mycket nära
British School of Barcelona, vilket gör det till ett eftertraktade område bland både
internationella familjer och lokalbefolkningen.

På bottenvåningen i det här moderna huset finns en stor öppen planlösning,
vardagsrum, matsal och kök med öppen spis och en glasskyddsdörr som öppnar ut
mot terrassen, trädgården och poolen och erbjuder fullständig integritet. En
gästtoalett, bakre terrass och ett verktyg finns också på denna våning.

På första våningen hittar vi ett stort sovrum med en klädkammare och ett eget
badrum och ett andra dubbelrum med en familj badrum. Båda sovrummen har
tillgång till en privat terrass med havsutsikt.

Övre våningen består av en öppen planlösning sovrum och kontor, som leder ut till en
rymlig terrass med panoramautsikt över havet och Sitges med dess ikoniska kyrka
spire.

På bottenvåningen finns en fullt utrustad gästlägenhet med egen ingång och egen
terrass med tillgång till poolen, som kan hyras ut till turister. Källaren erbjuder ett
kontorsutrymme, förråd och ett privat garage.

Ett utmärkt tillfälle för familjer som söker ett lugnt hem vid havet i ett exklusivt
bostadsområde.

lucasfox.se/go/sit15552

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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