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465 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870
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ÖVERBLICK

Vacker lägenhet i söderläge bara tio minuters promenad
från sandstränder och cirka femton minuter till centrum,
beläget i ett av Sitges mest eftertraktade stadsdelar med
internationella skolor och transport helt utanför dörren.

Vi går in i den här vackert presenterade lägenheten, fördelat bekvämt för att njuta av
de rymliga vardagsrummen.

Från ytterdörren hittar vi den centrala korridoren som delar hemmet lika i
vardagsrum och sovrum. Rakt fram är ett stort vardagsrum / matrum med öppen
planlösning i söderläge med utsikt över den gemensamma trädgården och
poolområdet.

Vardagsrummet har stora panoramafönster som öppnas helt till terrassen som går
längs hela lägenheten. Det finns ett fullt utrustat kök med en separat tvättstuga
också med tillgång till terrassen.

Lägenheten har fyra sovrum och två badrum. Det stora sovrummet i slutet av
korridoren har eget badrum med ett omklädningsrum. Båda badrummen har badkar
och duschar. Tre av sovrummen är dubbla med det andra något mindre rummet
perfekt som kontor / studieområde.

I hela lägenheten hittar vi de vackraste "naturliga Jativa" trägolv.

Lägenheten har gemensamma välskötta gräsmattor med en stor pool. Det finns
conciergetjänster och elektroniska säkerhetsgrindar för att komma in i denna
exklusiva bostadsbyggnad.

Denna rymliga lägenhet som är färdig att flytta in är perfekt för familjer som vill vara
nära sandstränderna i Vinyet och Terramar, medan de bara är 15 minuters promenad
till stadens centrum.

lucasfox.se/go/sit27525

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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	Vacker lägenhet i söderläge bara tio minuters promenad från sandstränder och cirka femton minuter till centrum, beläget i ett av Sitges mest eftertraktade stadsdelar med internationella skolor och transport helt utanför dörren.

