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REF. SIT26558

575 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Sovrum  

2
Badrum  

107m²
Planlösning

+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 oas med ljus och utrymme i hjärtat av Sitges är din
egen privata tillflyktsort med hissinträde i en lugn
byggnad med bara tre lägenheter.

Vi går in i den här fantastiska takvåningen med hiss för att hitta en oklanderligt
öppen planlösning med vardagsrum / matplats, inbyggda Event Precision 8-högtalare
och moderna anpassade apparater som ingår i fastigheten.

Det öppna köket med sina vackra Silestone-bänkskivor och SMEG-apparater gör
matlagning och underhållning till en dröm i denna coola centralt belägna lägenhet.
Ett integrerat vinkylskåp med 60 flaskor innebär att du alltid ska ha ett överflöd
medan vattenavkalkningsmedel och osmosfilter också är integrerade i köket. Vi hittar
också ett badrum med polerade betonggolv och en separat dusch.

Ljudisolerande i full längd och UV-skyddade skjutdörrar öppnar upp till den mest
inbjudande solfyllda terrassen där du kan njuta av många kvällar ute och äta middag
och drycker och sedan slappa på sofforna under långa sommarkvällar. Också på
terrassen finns en Weber utomhusgasgrill. Trädet av Acacia-trä betyder att det är
naturligt vattentätt och mycket hållbart. Fönstren är alla utrustade med automatiska
persienner.

När vi klättrar upp den fantastiska spiraltrappan kommer vi in på översta våningen
som har tillägnats sovrummet. Återigen sträcker sig ljudisolerande fönster över
längden på bakväggen med UV-skydd som möjliggör total avskildhet, du kan se ut
utan att någon kan se in. Ett eget badrum med separat dusch och tvättstuga finns
också på denna nivå. Strax utanför sovrummet finns en vacker liten terrass där du
kan stanna på morgonen och njuta av ditt café con leche eller läsa en bok.

Denna centralt belägna takvåning är perfekt för någon som letar efter en
semestergata eller som en primärbostad året runt.

lucasfox.se/go/sit26558

Havsutsikt, Terrass, Hiss, Naturligt ljus,
Parkett, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Renoverad,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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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