
SÅLD

REF. SIT16511

625 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Levantina, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Sovrum  

3
Badrum  

270m²
Planlösning  

760m²
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

Medelhavet stil villa med mycket solig trädgård, pool och
garage till salu i Montgavina stadsdelen, i Sitges.

Villa på 270 m² i Montgavina, ett lugnt bostadsområde bredvid Garraf Park och 5
minuter med bil från centrala Sitges. Fastigheten ligger på en tomt på 760 m² med en
stor solig bakgård, samt en trevlig trädgård med pool vid framsidan av huset.

Villan är byggd i medelhavsstil och är rymlig och bekväm; perfekt för familjer.
Dessutom får det rikligt med naturligt ljus hela dagen tack vare sina stora fönster
med utsiktsutsikt i alla rum.

In från gatan hittar vi det privata 2-bilgaraget med direkt tillgång till huset,
tillsammans med en liten källare. Bottenvåningen har ett stort vardagsrum med ett
helt nytt öppet kök. Från köket finns tillgång till en grillplats med uteservering.

Den övre våningen har 3 dubbelrum (1 med privat badrum) och ett annat badrum som
serverar resten av sovrummen. Slutligen erbjuder nedre våningen ett komplett
badrum och 2 dubbelrum, samt ett mysigt vardagsrum med öppen spis och tillgång
till poolen, perfekt att njuta av med familj och vänner.

Ett utmärkt tillfälle för familjer på grund av dess storlek och layout. Kontakta oss för
mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/sit16511

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Mosaikgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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