REF. SIT23859

€420,000 Takvåning - Till salu - Reducerat pris

Takvåning med 2 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

2

2

73m²

5m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien
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ÖVERBLICK

Två sovrum takvåning till salu belägen ovanför Sitges
marina med gemensam pool och bara 5 minuters
promenad från centrum.
Denna attraktiva lägenhet på översta våningen ligger på tredje våningen och nås med
en hiss. Ytterdörren tar oss direkt in i vardagsrummet / matsalen, med en
fönstervägg med fantastisk utsikt ut mot havet och marinan nedan. Det finns en täckt
terrass som också fungerar som extra bostadsyta på vintern. I motsatt hörn hittar vi
det öppna köket.
Lägenheten har 2 dubbelrum, ett med eget badrum och ett delat badrum. Det finns
också ett litet skåp för tvättmaskin och torktumlare. Dessutom finns det ett loft
utrymme som kan öppnas för att erbjuda tak med dubbla höjder.
Det trevliga gemensamma området nedan erbjuder gräsmatta trädgårdar med en
generös pool.
Denna härliga egendom är komplett med centralvärme för vintermånaderna och
takfläktar för att hålla utrymmet svalt på sommaren. Det skulle göra ett härligt andra
hem där du kan njuta av alla de läckerheter som Sitges har att erbjuda precis utanför
dörren.
Kontakta oss för mer information.
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Havsutsikt, Strand, Swimming pool, Terrass,
Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Dubbla fönster, Inbyggda garderober,
Nära internationella skolor, Tvättstuga,
Uppvärmning, 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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