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Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
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ÖVERBLICK

Underbart renoverat hem, en oas i Ibizan-stil, till salu
nära internationella Sitges och Sant Pere de Ribes.
Vi går in genom privata portar till detta underbara hem och hittar en stor och
inbjudande pool med en chill out-atmosfär i Ibizan-stil. Känslan är tydligt Zen, med
ljudet av vatten som rinner in i den glittrande kristallblå poolen, lugnar detta
omedelbart sinnena.
När vi går in i ytterdörren är vardagsrummet / matsalen i öppen planlösning en oas
av ljus och utrymme med höga takbjälkar i trä och utsikt över terrassen i söderläge.
Det finns ett separat inlopp utanför vardagsrummet som för närvarande används som
ett kontor med fönster som vetter mot poolområdet.
Till höger går vi in i ett fristående fullt utrustat kök och frukostrum, de vackra vita
enheterna med bänkskivor i marmor gör det till ett nöje att förbereda alla måltider
på dagen.
När vi går rakt framåt från vardagsrummet hittar vi ett dubbelrum på bottenvåningen
med eget badrum och dusch. Detta sovrum har altandörrar som leder ut till en
underbar terrass med ett lusthus i trä och chill out matplats utomhus.
När vi går uppför den svepande trappan hittar vi ett gästsovrum på vår högra sida
med ett perfekt placerat takfönster som översvämmer rummet med mer naturligt
ljus, rummet har också inbyggda garderober.
Det finns också sovrummet med eget badrum och dusch. Detta sovrum har härlig
utsikt igen på uteplatsen och lusthuset nedan. Detta sovrum på övervåningen har ett
glasfönster "ram" som smart ser ut på hela bottenvåningen vardagsrum.
Utsidan och poolområdet har försetts med en mycket hållbar och värmebeständig
tysk Solnhofen-sten. På samma sätt som 5-stjärniga hotellpooler där du går runt och
njuter av de långa varma sommarmånaderna kan du vara barfota och helt avslappnad
i de lugna omgivningarna.
Detta eleganta hem är perfekt för en mindre familj som vill njuta av
Medelhavsdrömmen eller verkligen ett par i pension som vill ha en trädgård med lågt
underhåll men ändå upprätthålla högkvalitativa omgivningar lugn och ro.
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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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