
REF. SIT16214

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

4
Sovrum  

4
Badrum  

311m²
Planlösning  

604m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Modern, sydöstra villa med spektakulär panoramautsikt
över Sitges och havet.

Denna moderna villa, byggd 2009 är en av de bäst belägna fastigheterna i en
utveckling av 31 hus, med spektakulär utsikt, i Quint Mar, Sitges.

När vi går in i det moderna huset hittar vi en stor hall och ingången till garaget, med
plats för 2 bilar.

Går uppför trappan (huset är också förberedt för installation av en hiss), vi anländer
till sovrummet med 2 stora dubbelrum med eget badrum och en terrass, följt av ett
tredje sovrum, ett förråd och ett tvättstuga.

Nästa våning upp erbjuder vardagsrum - matsal med en stor terrass med spektakulär
utsikt över Sitges kyrka och ut mot havet. Högt i taket, stora fönster och den sydöstra
fasaden gör det till ett ljust och luftigt utrymme som är kallt och bekvämt på
sommaren. För mysiga vinterkvällar har en designade spis installerats. På denna
våning hittar du också köket, ett badrum och ett kontor.

På övervåningen hittar vi ett annat sovrum med dubbelsäng och ett badrum.
Höjdpunkten på denna våning är den stora terrassen med en privat pool, och
erbjuder också en spektakulär utsikt över Sitges och havet.

Ett vackert presenterat modernt hus för en familj att njuta av året runt eller som ett
fritidshus.

lucasfox.se/go/sit16214

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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	Modern, sydöstra villa med spektakulär panoramautsikt över Sitges och havet.

