
SÅLD

REF. SIT23307

570 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 3 Sovrum med 188m² Trädgård till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870
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ÖVERBLICK

130 m² lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum och en
enorm 188 m² solig trädgård med utsikt mot parken.
Levereras med gemensam pool och stor privat
underjordisk parkeringsplats. Bara några minuters
promenad till Sitges centrum och stranden.

Denna ljusa och soliga 130 m² 3-sovrumslägenhet har en söderläge 188 m² privat
trädgård och vetter mot parken i det populära La Plana-kvarteret i Sitges, bara några
minuters promenad från Sitges centrum och stranden. Parken har faciliteter för barn
och hundar och erbjuder ett bra utrymme att cykla och åka skridskor.

På bottenvåningen i en 4-våningshus, går vi in via de gemensamma ytterdörrarna, in i
en hall som leder till loungen till höger och köket till vänster. Loungen matsal leder
till trädgården som sveper runt 3 sidor av lägenheten. Trädgården kan också nås från
köket och via de dubbla dörrarna i sovrummet.

Sovplatsen nås genom en separat dörr i korridoren och vi hittar ett sovrum med
dubbelsäng, ett enda sovrum, ett familjebadrum och master-sviten med badrum och
skjutdörrar till trädgården.

Det finns inbyggda garderober i hela fastigheten samt centralvärme för gas och
central och varm centraliserad luftkonditionering. Det finns ett mycket stort skjul i
trädgården för förvaring.

Utvecklingen har en gemensam pool som är öppen året runt, och lägenheten har en
mycket stor underjordisk parkeringsplats för en bil plus mopeder, cyklar etc.

Lägenheter på bottenvåningen i detta område är mycket eftertraktade och med en
solig aspekt och god integritet är detta en underbar möjlighet att köpa ett familjhem
eller andra hem i Sitges.

lucasfox.se/go/sit23307

Swimming pool, Trädgård, Hiss,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Utrustat kök
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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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	130 m² lägenhet med 3 sovrum och 2 badrum och en enorm 188 m² solig trädgård med utsikt mot parken. Levereras med gemensam pool och stor privat underjordisk parkeringsplats. Bara några minuters promenad till Sitges centrum och stranden.

