
REF. SIT30016

1 162 500 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 22m² terrass till salu i Sitges Town,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Sovrum  

3
Badrum  

115m²
Planlösning  

22m²
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

Fantastisk lägenhet på första våningen med stor terrass
vid havet i en vackert renoverad tidstypisk byggnad i
staden Sitges.

Vi går in i denna lägenhet via hissen på första våningen, som tar oss direkt in i
vardagsrummet med öppen planlösning med sitt moderna designkök och underbar
utsikt ut mot havet från fönstren från golv till tak och Julia-balkongen.

Till vänster om vardagsrummet hittar vi mastersviten också med havsutsikt och eget
designbadrum.

På baksidan av lägenheten hittar vi ytterligare 2 dubbelrum, ett med eget badrum och
tillgång till en stor terrass. Det tredje badrummet ligger nära ingången, vilket gör det
idealiskt för gäster.

Den väldesignade interiören är miljövänlig och avslutad med högkvalitativa material,
inklusive fiskbensparkettgolv, öppna moderna kök, badrum med porcelanosa
keramiska plattor och stora tvåglasfönster med utsikt över havet.

Med tanke på bristen och den höga efterfrågan på fastigheter vid havet erbjuder
denna lägenhet en spännande möjlighet och investering.

lucasfox.se/go/sit30016

Strand, Havsutsikt, Terrass, Hiss,
Naturligt ljus, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Balkong

REF. SIT30016

1 162 500 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 22m² terrass till salu i Sitges Town,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Sovrum  

3
Badrum  

115m²
Planlösning  

22m²
Terrass

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/sit30016
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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