
REF. SIT27035

580 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum med 55m² terrass till salu i Els Cards, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Sovrum  

2
Badrum  

95m²
Planlösning  

55m²
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

Duplex lägenhet med stora terrasser och havsutsikt till
salu i stadsdelen Casas del Mar, mycket nära Sitges.

Modern duplex med 3 sovrum till salu i Casas del Mar, ett bostadsområde i Mas d'en
Serra. Anläggningen, som är bebodd året runt av både lokalbefolkningen och
internationella invånare, har en 600 m² gemensam pool, barnpool, trädgårdar och 24-
timmars bevakning.

Tack vare sin inriktning har detta mysiga hem gott om naturligt ljus hela dagen. Det är
också en unik bit att njuta av en av de bästa utsikterna över hela komplexet.

På bottenvåningen ger en hall tillgång till det stora köket och vardagsrummet. Detta
rum har tillgång till en stor terrass där du kan njuta av vacker utsikt över havet och
naturparken El Garraf. Den generösa storleken på denna terrass möjliggör olika
vardagsrum, till exempel en matsal utomhus och en relaxavdelning. På denna våning
finns också sovrummet och ett komplett badrum. Köket har tillgång till terrassen,
perfekt för att äta utomhus med total avskildhet.

Den övre våningen består av två sovrum, ett delat badrum och två terrasser: det ena
mycket soligt med frontal havsutsikt och en stor jacuzzi och den andra med utsikt
över bergen. Båda sovrummen har direkt tillgång till sina respektive terrasser.

Fastigheten har en parkeringsplats och förråd.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/sit27035

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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