
REF. SIT16879

4 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Sovrum  

7
Badrum  

719m²
Planlösning  

1.097m²
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

Extraordinär designer villa som omdefinierar lyx i ett
utvalt bostadsområde nära Sitges.

Denna fantastiska villa är en vision av modern arkitektur och komfort, skapad av ett
prestigefyllt arkitektfirma, designat av en känd arkitekt och inredningsarkitekt.
Beläget i det fashionabla bostadsområdet Vallpineda med underbar utsikt över
havet, har den fyra våningar med fantastiskt boende och vackra utomhusutrymmen.

Varje våning använder snygga ytor, innovativa layouter, avancerad belysning och
teknik och svepande expanser av glas för att ansluta de olika levande, arbets- och
sovande områdena och skapa en atmosfär av kompromisslös 21st century living.

Ett fantastiskt gym, spa och Hammam inkluderar en inomhuspool och ett chill out-
utrymme med en bar, medan du njuter av hela dagen och det perfekta
medelhavsmikroklimatet är enkelt i de välskötta trädgårdarna med 21m utomhuspool
och strandområde, grill och cabana . Terrasser på de översta våningarna omfamnar
utsikten och ger mer lyxigt uteutrymme.

De spektakulära sovrummen och badrummen sätter samman sofistikerade design-
signaler med toppmodern belysning och inredning. Befälhavaren svit med öppen eld,
avkopplande område, omklädningsrum och fantastisk terrass är särskilt
anmärkningsvärt.

Överallt du ser ut, har iögonfallande funktioner bevisat att varje detalj har blivit
noggrant övervägd. Det upprörda huvudrummet är dubbelhöjd och toppat av ett
glasgolv som utgör mittpunkten på den övre nivån, som också har ett infällbart
glastak och används för närvarande som en av de bästa kontorsutrymmena.

Det finns ett stort garage för 4 bilar och motorcyklar i källaren, närmade sig av de
eleganta grindarna och uppfarten. En service lägenhet passar för personal eller extra
gäster.

lucasfox.se/go/sit16879

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Skönhets salong, Säkerhet,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Chill out plats
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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.

REF. SIT16879

4 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Sovrum  

7
Badrum  

719m²
Planlösning  

1.097m²
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

	Extraordinär designer villa som omdefinierar lyx i ett utvalt bostadsområde nära Sitges.

