
SÅLD

REF. SIT26527

525 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 82m² terrass till salu i Sitges Town,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Sovrum  

2
Badrum  

121m²
Planlösning  

82m²
Terrass

+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

Denna nästan nya lägenhet, byggd för 2 år sedan, ligger i
det nya utvecklingsområdet La Plana i Sitges. Idealiskt
beläget på bottenvåningen, det har 2 terrasser och har
gemensamma utrymmen med pool och trädgård, vilket
gör den idealisk för familjer.

I det eftertraktade och idealiskt belägna området La Plana hittar vi denna rymliga
lägenhet på bottenvåningen med en bebyggd yta på 121 kvm. Residenset med sina
sobera och eleganta fasader stod färdigt 2018 och visar vackra ytor. Från elektriska
fönsterluckor till strömbrytare är allt toppmodernt.

Vi kommer in i lägenheten genom en välkomnande och rymlig hall som leder till de
välplanerade vardagsrummen. Till höger hittar vi det utrustade köket i vita och
träfärger som ger det en varm atmosfär och i slutet av det hittar vi en första terrass
på 41 kvm.

På andra sidan hallen finns det söderläge vardags- / matrum med stora burspråk
som leder till en andra 41 kvm terrass och sedan till den gemensamma poolen och
trädgården.

Från vardagsrummet har vi tillgång till en första sovplats med sovrummet. Vi hittar
ett duschrum, ett omklädningsrum och slutligen sovrummet som också vetter mot
terrassen på södra sidan.

Vi kommer också till ett andra sovrum från hallen, som består av två sovrum som
vetter mot en terrass och var och en utrustad med garderober och slutligen ett
badrum och en tvättstuga.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/sit26527

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Parkett, Parkering,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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