
SÅLD

REF. SIT31299

860 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 24m² Trädgård till salu i Sitges Town
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Sovrum  

4
Badrum  

218m²
Planlösning  

24m²
Trädgård

+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

Spännande möjlighet att bo några minuter från Sitges
centrum i ett underbart radhus med söderläge solljus och
charm som uppslukar de olika terrazorna och de
obefläckade gemensamma trädgårdarna.

Vi går in i detta imponerande radhus mycket nära Sitges centrum till ett stort
välkomnande vardagsrum/matsal med öppen planlösning. Det finns direkt tillgång
genom stora franska glasdörrar till en intim privat terrass med en liten dörröppning
som öppnar sig till de vackert anlagda gräsmattorna och palmerna med en stor pool
som är det gemensamma området.

Det fullt utrustade köket precis utanför vardagsrummet har tillgång via ett trapphus
till nedre markplan, som är värd för ett imponerande grovkök fullt utrustat med
måttbeställda förvaringsutrymmen och tvättmaskiner. Det finns bekväm tillgång till
ett badrum på nedervåningen med dusch. Ett stort dubbelgarage finns också på
denna lägre markplan. Det finns en hiss som för enkelhetens skull förbinder alla
nivåer, från den nedre garageplanet.

Uppför trappan hittar vi första våningen med tre dubbelrum, varav två delar en
terrass i söderläge och det tredje med eget badrum. Det finns ett separat badrum på
denna våning som kan delas. Alla sovrum har fullt utrustade inbyggda garderober.

Den andra/översta våningen i detta obefläckade radhus är värd för master bedroom
med eget omklädningsrum och fantastiskt badrum med jacuzzi. Detta intima och
inbjudande utrymme avslutas med en härlig rymlig och privat terrass där du kan
börja din morgon med att njuta av ditt kaffe, lyssna på fåglarna och njuta av
solskenet.

Detta exceptionella radhus inom gångavstånd till hjärtat av Sitges är perfekt för alla
som vill njuta av den internationella livsstil som Sitges har att erbjuda eller faktiskt
som ett andra boende att njuta av under semester och helger.

lucasfox.se/go/sit31299

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, 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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