
NYHET

REF. SIT26323

895 000 € Lägenhet - Till salu - Nyhet
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 218m² Trädgård till salu i Sitges Town
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Sovrum  

3
Badrum  

138m²
Planlösning  

218m²
Trädgård

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

140 m² lägenhet med 4 sovrum, 3 badrum och en stor 200
m² trädgård till salu några minuters promenad från Sitges
centrum och stranden. Inkluderar gemensam pool och
parkeringsplats och förråd.

Denna lägenhet i utmärkt skick ligger i det bästa området i La Plana, 5 minuters
promenad från centrum av staden Sitges och stranden. Läget är perfekt både för att
bo hela året, som ett andra boende.

Huset ligger i en modern byggnad, med ett välskött gemensamt område med en pool
med direkt tillgång från själva trädgården. Alla rum har direkt tillgång till trädgården.

När vi kommer in i lägenheten finner vi ett generöst tilltaget vardagsrum och ett stort
fönster som ger gott om naturligt ljus. Köket är lika stort och har tillräckligt med
utrymme för att duka upp ett bord för dagliga luncher. Köket ger tillgång till
trädgården där vi har sommarmatsalen och en underbar chill-out område, perfekt att
njuta av året runt med familj eller vänner.

Bredvid vardagsrummet ligger master bedroom med sitt kompletta badrum och
direkt tillgång till trädgården.
En dörr i korridoren ger oss tillgång till nattområdet, där vi hittar ett gratis badrum,
två stora enkelrum, ett dubbelrum och ett familjebadrum.

Huset har inbyggda garderober, samt gas centralvärme och central varm och kall
luftkonditionering. Likaså har lägenheten en rymlig parkeringsplats och ett förråd.
Det är möjligt att köpa en andra parkeringsplats om så önskas.

Lägenhetens storlek och ljusstyrka, liksom dess magnifika trädgård, gör det till en
underbar möjlighet att skaffa en familjebostad eller ett andra hem i Sitges.

lucasfox.se/go/sit26323

Trädgård, Swimming pool, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
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.

REF. SIT26323

895 000 € Lägenhet - Till salu - Nyhet
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 218m² Trädgård till salu i Sitges Town
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Sovrum  

3
Badrum  

138m²
Planlösning  

218m²
Trädgård

+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
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