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REF. SIT21376

865 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 73m² terrass till salu i Sitges Town,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Sovrum  

3
Badrum  

125m²
Planlösning  

73m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk väl presenterad fastighet med utsikt över
Sitges Marina med gott om terrasser för att njuta av
utsikten och ett perfekt läge nära alla bekvämligheter.

Detta vackra privata komplex beläget i Aiguadolç med utsikt över Sitges Marina, har
en liten trädgård och pool för invånarna att njuta av. Att komma in i de gemensamma
trädgårdarna från gatan några steg ner leder oss till husets ytterdörr. Till höger om
ingången hittar vi det fullt utrustade köket med ett fönster med utsikt över
trädgårdarna. Det finns en gästtoalett, sedan leder hallen ner till vardagsrummet och
matsalen med glidande skjutdörrar som öppnar upp till en stor storlek terrass,
perfekt för att njuta av solskenet och härlig utsikt.

En spiraltrappa leder oss upp till den delade takterrassen med fantastisk 360 º utsikt
över marinan, Sitges kust och bergen bakom. Terrassen består av en nivå med astro
torv som för närvarande används för att koppla av på solstolarna. I ett par steg hittar
vi uteköket med diskbänk, kylskåp och grill och sedan en stor sittgrupp för
utomhusmat.

Den nedre bottenvåningen består av master-sviten med privat badrum och
garderober. Några steg nedför korridoren hittar vi ett litet tvättstuga, tillgång till en
intern uteplats och familjens badrum med badkar. Det finns 3 enkla sovrum, varav 2
har tillgång till en täckt terrass med utsikt över marinan. Det skulle vara mycket lätt
att anpassa detta område till att inkludera ytterligare ett stort sovrum med eget
badrum.

Denna vackra väl belägna fastighet har centralvärme och en öppen spis. Huset är väl
presenterat med keramiska golv i hela och dubbelglasade fönster och har ett
överflöd av naturligt ljus på grund av dess söderläge. Det skulle göra ett underbart
familjhem eller ett härligt andra hem för dem som söker solsken och vacker
havsutsikt samt ett perfekt centralt läge.

lucasfox.se/go/sit21376

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats,
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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