REF. SIT3150

€960,000 Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Levantina, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Levantina / Montgavina / Quint Mar » 08870

5

5

390m²

650m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien
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ÖVERBLICK

Hus i modern stil med 5 sovrum och 2 separata bilagor
med härlig havsutsikt.
I ett lugnt bostadsområde i bergen i Sitges med havsutsikt och enkel åtkomst till
stranden och staden med buss eller bil hittar vi detta konkurrenskraftiga priser
fristående modernt hus till salu.
Bottenvåningen har sovrummet med en klädkammare, badrum och havsutsikt. Den
första våningen erbjuder ett delat vardagsrum med stora fönster och en takfönster.
Köket är öppen planlösning och hallen leder till ett stort sovrum, gästtoalett och ett
servicrum med ett tvättstuga. Husets andra och översta våning rymmer ett badrum, 2
dubbelrum och en stor terrass med fantastisk havsutsikt.
Det finns ett garage för 1 bil på gatunivå och en härlig trädgård med pool och chill
out-område och träpergola.
Dessutom inkluderar fastigheten en fristående separat lägenhet på 30 m² med kök
och badrum och en stor mångsidig bilaga på 80 m² med ett badrum som kan
omvandlas till en annan lägenhet eller användas som gym eller ett spelrum. Båda
bilagorna har sina egna privata ingångar.
Den här egenskapen skulle vädja till familjer särskilt för potentiella
användningsområden för de två separata bilagorna.
Det skulle vara en mycket bra investering för semesteruthyrningsmarknaden tack
vare poolen, utsikten, närheten till staden och stranden och som det är på
bussrutten. Den nuvarande ägaren hyr fastigheten framgångsrikt ut under
högsäsongen för en mycket bra skattesats.
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Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkett,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utsikt,
Walk-in closet
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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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