
SÅLD

REF. SIT23728

850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Els Cards, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

5
Sovrum  

4
Badrum  

285m²
Planlösning  

439m²
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


ÖVERBLICK

Fantastiskt modernt hem med högkvalitativa ytor och
fantastisk utsikt över bergen och ett överflöd av naturligt
ljus.

Vi går in i den här egenskapen, som ligger på en hörnplott, genom ytterdörren till en
entré med en gästtoalett till höger och dubbla skjutdörrar av trä som leder till
vardagsrummet rakt fram. Det ljusfyllda vardagsrummet och matsalen med ett öppet
kök i ena änden ser direkt ut mot poolen med 3 stora dubbla skjutdörrar i glas.

Köket har vägg-till-vägg enheter med en stor central ö med integrerad induktionshäll,
wok, grill och kokplatta. Till höger om köket hittar vi ett rum som för närvarande
används som gym men kan också fungera som ett extra sovrum. Den andra änden av
vardagsrummet hittar vi ett trevligt studierum som också nås genom dubbla
skjutdörrar i trä.

Den attraktiva öppna trä- och kromtrappan leder oss upp till första våningen där vi
hittar 4 dubbelrum och två familjebadrum (ett med dusch och det andra med badkar).
Dessutom finns den stora master-sviten med eget omklädningsrum och badrum.

På översta våningen hittar vi en attraktiv takterrass med en baryta, ett öppet kök och
en fantastisk täckt chill out zon med inredda möbler och fönster på alla 3 sidorna.
Taket har utsikt över den trevliga landsbygden med utsikt över kullarna och ett glimt
av havet i fjärran.

Det yttre utrymmet erbjuder en stor pool omgiven av ett belagt område med en
markis för skugga under de varmare månaderna. Trädgården, som sveper runt
fastigheten, har konstgräs för enkelt underhåll och attraktiva växter.

Denna moderna villa skulle göra ett fantastiskt familjhem på grund av sitt läge nära
Sitges och ett val av tre internationella skolor inom gångavstånd.

lucasfox.se/go/sit23728

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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