
REDUCERAT PRIS

REF. SIT30431

2 900 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 9 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

9
Sovrum  

2
Badrum  

532m²
Planlösning  

666m²
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

Imponerande fastighet med 9 sovrum till salu i centrala
Sitges, bara några minuter från stranden. Ett
modernistiskt/nyklassiskt mästerverk som är juvelen i
kronan på moderna Sitges.

Från de intet ont anande livliga gatorna i dagens Sitges, går vi in i denna fastighet
genom de storslagna höga portarna in i en annan värld genomsyrad av historia.

Denna ikoniska fastighet är till salu mitt i hjärtat av Sitges med stränderna och
Medelhavet bara några steg bort.

Vi går in i detta exceptionella hem för att hitta 2 stora, välkomnande rum som är
vardagsrummet och matsalen, med en imponerande öppen spis som skulle göra
vilken vinterkväll som helst till en härligt mysig upplevelse.

Det finns ett kök, ett skafferi och ett gästtoalett för bekvämligheten tillsammans med
2 andra rum som kan användas som gästrum eller som kontorsutrymme.

När vi kommer in i den underbara korridoren finns en imponerande svepande
marmortrappa som är omgiven av handmålade fresker, vars planer finns lagrade i
Designmuseet i Barcelona. Trappan i art déco-design sträcker sig vackert till första
våningen, där vi hittar 5 dubbelrum och 2 mycket stora badrum. När vi tittar upp på
de handmålade väggarna dras våra ögon till det vackraste och mest intrikat färgade
takfönstret. Det största sovrummet öppnar upp till en terrass med utsikt över den
lummiga och vidsträckta trädgården nedanför.

Tredje våningen har utrymme att konverteras efter behov och erbjuder tillgång till en
stor öppen takterrass som är ett otroligt utrymme för att ta drinkar och underhålla
vänner och familj.

På nedre våningen hittar vi en källare för förvaring av din vinsamling.

Denna värdefulla Sitges-fastighet är ett oslagbart tillfälle för rätt köpare som vill
arbeta med detta projekt, oavsett om det är en investerare som vill föra tillbaka
denna fantastiska fastighet till sin forna glans med lite modernisering samtidigt som
den bevarar alla dess fantastiska originaldetaljer eller faktiskt en familj som skulle
vara äran att bo i ett sådant hem.

lucasfox.se/go/sit30431

Trädgård, Terrass, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Marmorgolv,
Högt i tak, , , Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
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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