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REF. SIT18716

795 000 € Hus/Villa - Såld
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Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
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6
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340m²
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ÖVERBLICK

Denna vackert presenterade fastighet med
kvalitetsfinisher och erbjuder fantastisk havsutsikt från
praktiskt taget alla rum ligger i ett bostadsområde med
utsikt över Sitges kust, vilket gör det enkelt att komma åt
stranden och staden.

Denna väl belägna villa har fantastisk utsikt över havet från praktiskt taget alla rum.
Kvalitetsinredningen är i utmärkt skick med snickeri i körsbärsträ och marmorgolv
överallt. De generösa dubbla sovrummen med eget badrum erbjuder också
garderober och vacker utsikt.

Vi går in i den här fastigheten genom den välkomnande hallen på bottenvåningen där
vi också hittar ett förråd / tvättstuga med toalett och det stora garaget. Det finns
också ytterligare yttre parkeringsplatser på gården framför garaget.

Hissen eller trappan tar oss upp till första våningen med sina 3 sovrum med
dubbelsäng, varav 2 har vacker havsutsikt. Ett av dessa sovrum används för
närvarande som en studie. På andra våningen hittar vi vardagsrummet som är
anslutet till det separata fullt utrustade köket med apparater från Balay. För dem
som föredrar ett öppet kök skulle det vara mycket enkelt att öppna detta utrymme
genom att ta bort skiljeväggen.

Vardagsrummet öppnar upp till en mycket rymlig terrass, perfekt för uteservering
medan du tittar på den fantastiska utsikten mot havet. Detta område har också en
massiv träpergola med en avtagbar markis, perfekt för de varmare månaderna.

När vi går upp till tredje våningen hittar vi ytterligare två dubbelrum med eget
badrum, båda med tillgång till den rymliga terrassen.

På sista våningen hittar vi trädgården med astro gräsmatta och pool. Återigen på
denna nivå är en stor lindad terrass där du kan njuta av det fantastiska landskapet.
Bakom poolen är trädgården upphöjd och gränsar till den vackra naturparken Garraf.
Det skulle vara möjligt att ligga i detta område om de nya ägarna vill ha mer
utomhusutrymme.

lucasfox.se/go/sit18716

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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Denna välprissatta villa, exklusivt tillgänglig med Lucas Fox, har mycket att erbjuda
och skulle göra både ett underbart familjhem eller ett mycket trevligt andrahem där
man kan koppla av och njuta av utsikten och lugnet med allt det Sitges har att
erbjuda bara en kort köra iväg.

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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