
SÅLD

REF. SIT30579

1 490 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 44m² terrass till salu i Sitges Town,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Sovrum  

3
Badrum  

195m²
Planlösning  

195m²
Totalyta  

44m²
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

Fantastiskt nyrenoverat radhus med pool på taket och
designerinslag genomgående vilket ger en perfekt
blandning av gammalt och nytt i ett oslagbart läge i
hjärtat av gamla stan, bara några minuter från stationen,
stranden och butikerna.

Detta kärleksfullt restaurerade gamla radhus med moderna element samt respekt för
vissa historiska särdrag ligger i ett fantastiskt men lugnt centralt läge bara några
minuters promenad från stationen och stranden.

Med sin vackra tidstypiska fasad, som erbjuder 4 sovrum, 3 badrum och 2
takterrasser samt en fantastisk takpool, är denna fantastiska fastighet fördelad på
totalt 3 våningar.

Vi kommer in i huset genom en stor trädörr som leder till en separat entré som sedan
öppnar upp till ett stort vardagsrum och matsal med ett modernt kök i öppen
planlösning. I ena änden hittar vi stora glasfönster som badar detta område i
naturligt ljus. Den stora köksön står i mitten med enheter på vardera sidan inklusive
inbyggda vitvaror samt en vinkylare och en enorm dubbeldörr kyl/frys i amerikansk
stil. I andra änden av rummet hittar vi en liten arbetsplats och en gästtoalett.

Den öppna trätrappan i mitten, ett verkligt arkitektoniskt inslag, tar oss upp till första
våningen som består av sovrummet med eget badrum och golv till tak-skåp i både
sovrummet och landningen. Det finns ett andra stort rum på denna våning med en
egen Juliette -balkong, som för närvarande används som hemmabio men lätt kan
användas som sovrum.

Andra våningen består av två mindre sovrum med inbyggda garderober och en stor
öppen landning som leder oss till en solig terrass. Det finns också ett badrum på
denna våning samt ett tvättutrymme.

Slutligen tar trappan oss upp till den fantastiska takterrassen med ett skuggigt
relaxområde med sommarkök i ena änden och en uppvärmd pool i andra änden.
Terrassen har viss havsutsikt samt utsikt över vackra lummiga trädgårdar på
baksidan av fastigheten.

lucasfox.se/go/sit30579

Uppvärmd pool, Terrass, Swimming pool,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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Denna attraktiva fastighet skulle göra ett perfekt familjehem i hjärtat av Sitges samt
ett idealiskt andra hem i en lugn gågata nära alla bekvämligheter.

Ett bra tillfälle att förvärva ett fullt moderniserat radhus i Sitges centrum.

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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	Fantastiskt nyrenoverat radhus med pool på taket och designerinslag genomgående vilket ger en perfekt blandning av gammalt och nytt i ett oslagbart läge i hjärtat av gamla stan, bara några minuter från stationen, stranden och butikerna.

