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ÖVERBLICK

Fantastisk villa i kolonialstil som erbjuds i oklanderligt
skick med stor grönskande trädgård som ligger precis vid
havet i det prestigefyllda bostadsområdet Terramar.

Denna fantastiska villa i kolonialstil ligger bara några meter från stranden. Det har
nyligen totalrenoverats med alla installationer uppgraderade samtidigt som den har
behållit sin ursprungliga charm. Villan är omgiven av en vacker och välskött uppvuxen
trädgård med pool och ett stort poolhus för att njuta av trevliga kvällar.

Vi går in i denna majestätiska fastighet efter att ha gått upp ett par steg från
trädgården. Ytterdörren öppnar upp till en härlig ljus hall. Till vänster hittar vi det
stora vardagsrummet och matsalen med en mysig öppen spis i marmor och stora
fönster från golv till tak som erbjuder en vacker utsikt över trädgården och poolen.
Dubbeldörrar tar oss ut på en täckt veranda som i sin tur öppnar upp mot trädgården.
Det rymliga fullt utrustade köket med apparater i centrala ön och Gaggenau kan nås
från både matsalen eller hallen. Stora tresidiga fönster erbjuder mer utsikt över
trädgården. En gästtoalett kompletterar denna våning.

Den imponerande svängda trappan eller hissen tar oss upp till första våningen där vi
hittar två stora sovrum, båda med klädkammare och egna badrum, och en stor
gemensam terrass med utsikt ut mot havet. Från trappavsatsen hittar vi ytterligare ett
dubbelrum med egen terrass och tillgång till ett separat badrum.

Den sista våningen rymmer det imponerande stora sovrummet med sin privata
terrass, sittgrupp med öppen spis i marmor och separat arbetsrum. Denna svit
erbjuder vacker havsutsikt samt ett imponerande badrum komplett med ett
jacuzzibadkar med havsutsikt och en stor klädkammare.

Slutligen rymmer källaren ett mycket stort multifunktionsrum också med en öppen
spis som skulle göra ett perfekt spelrum, hemmabio eller gym. En tvättstuga och en
vinkällare finns också på denna våning. Det stora garaget erbjuder gott om
parkeringsplatser för 3 bilar.

Den lummiga trädgården som omger denna fastighet har en stor pool med en inbyggd
jacuzzi i ena änden och ett poolhus med en inbyggd grill i andra änden som kan
öppnas helt, vilket gör det till en perfekt plats för skuggig utomhus middag under
sommarmånaderna samt en plats att koppla av under vintermånaderna.

lucasfox.se/go/sit22533

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak, ,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Brunn
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Denna fantastiska, obefläckade fastighet skulle göra ett idealiskt lyxigt hem i det
mest exklusiva bostadsområdet i Sitges.

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. SIT22533

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Sovrum  

5
Badrum  

537m²
Planlösning  

1.140m²
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

	Fantastisk villa i kolonialstil som erbjuds i oklanderligt skick med stor grönskande trädgård som ligger precis vid havet i det prestigefyllda bostadsområdet Terramar.

