
REF. SIT27319

1 200 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Els Cards, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

4
Sovrum  

2
Badrum  

350m²
Planlösning  

680m²
Totalyta

+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 rymliga envåningsfastighet erbjuder fantastisk
utsikt över havet och skogen. Byggd i det lugna området
Els Cards, kommer denna villa med 4 sovrum att glädja
familjer och vänner.

Vi går in i denna villa via en dubbel trappa och hälsas av en veranda som leder till
magnifika glas- och pansardörrar som ger tillgång till en rymlig hall.

Denna hall öppnar sig direkt mot det stora vardagsrummet / matsalen och dess stora
burspråk som öppnar utrymmet mot en terrass med utsikt över havet, skogen och
staden Sitges tack vare den sydliga, sydostliga aspekten av hela villan.

Till höger hittar vi köket, också rymligt, bestående av olika bänkskivor och två öar
samt gott om förvaringshyllor. Det har också direkt tillgång till terrassen via stora
glasdörrar. Längre fram hittar vi en stor tvättstuga, sedan den söderläge
inomhuspoolen med ett smart system med fällbara fönster som försvinner och
lämnar utsikten öppen på terrassen och skogen.

På denna sida hittar vi också ett stort sovrum med söderläge och direkt tillgång till
terrassen, eget badrum och omklädningsrum. Till vänster om entrén hittar vi
sovrummet med tre sovrum. Vi kan hitta ett första sovrum med dubbelsäng som
eventuellt kan fungera som ett kontor eftersom det är inställt aapart. Vi hittar sedan
ett område som består av två stora dubbelrum som delar ett stort badrum och ett
stort omklädningsrum.

Alla rum i huset har säkra burspråk som ger tillgång till terrassen som omger huset
och erbjuder avskildhet. Från golv till tak är materialen av hög kvalitet och ger huset
dess lyxiga karaktär.

Dessutom har husets plana tak en byggbar yta på 300 m² som ger möjlighet att
utvidga huset med rum eller en terrass med spektakulär och eftertraktad utsikt över
havet och skogen, vilket gör det idealiskt för familjer eller investerare.

lucasfox.se/go/sit27319

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Turistlicens, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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