
REF. SIT18502

1 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 20m² terrass till salu i Vallpineda,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Sovrum  

4
Badrum  

250m²
Planlösning  

630m²
Totalyta  

20m²
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

Imponerande hus i Vallpinedas kullar, bara några minuter
från Sitges, totalrenoverat med lyxiga ytor. Ett ljust hus,
med utsikt över havet och uteplatsen, med total
avskildhet.

Detta exklusiva hem till salu i Vallpineda ligger en trevlig promenad från Sitges och
erbjuder dig en lyxig livsstil i ett utmärkt läge, med fantastisk havsutsikt och ett
utomhusområde, privatliv med en praktisk design och en säker gemenskap med
sportfaciliteter, bara 5 minuters promenad från den internationella skolan och
restaurangerna.

Med nästan 250 m² utrymme redesignades det ursprungliga huset av en belgisk
arkitekt och renoverades med alla moderna bekvämligheter, inklusive ett integrerat
Bang & Olufsen-ljudsystem.

När du går in i trädgården med sina växter och karpdammen kommer du att få en
omedelbar känsla av lugn. De inre utrymmena har mycket ljus, utsikt och enkel
åtkomst till terrasserna. Vardagsrummet har en öppen spis, trägolv, stora fönster och
modern belysning och är väldigt tyst. Köket har öppen planlösning men kan också
stängas för din bekvämlighet. Genom korridorerna finns golvbelysning och "osynliga"
dörrar samt inbyggda garderober.

Det stora sovrummet med eget badrum har mjuk belysning och enastående utsikt
samt en stor klädkammare, och badrummet har alla moderniteter, plus utmärkt
belysning och fantastisk utsikt.

Bottenvåningen har ett vardagsrum med matsal som är mycket bekvämt, med kök och
grillplats, ett Bang & Olufsen musiksystem och integrerad belysning.

Nedre våningen har ett tyst och ljust kontorsutrymme med ett sovrum med
dubbelsäng och ett badrum precis bakom. Den underbara vinkällaren kombinerar
natursten och trägolv och har en kapacitet på 400 flaskor.

Utanför är den stora poolen omgiven av mogna träd som ger gott om integritet. Denna
del av fastigheten har också ett utomhusduschområde och en rymlig jacuzzi.

lucasfox.se/go/sit18502

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Slutligen har huset ett garage med bilutrymme och motorcykelutrymme och ett
larmsystem med videoövervakning.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

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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	Imponerande hus i Vallpinedas kullar, bara några minuter från Sitges, totalrenoverat med lyxiga ytor. Ett ljust hus, med utsikt över havet och uteplatsen, med total avskildhet.

