
SÅLD

REF. SIT32838

980 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Levantina, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Sovrum  

4
Badrum  

297m²
Planlösning  

743m²
Totalyta

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

Villa i modern stil till salu med utmärkt panoramautsikt
över havet och Sitges, belägen i Montgavina.

Denna vackra villa är unik och ett utmärkt tillfälle för dem som letar efter ett hem
redo att flytta in i, med privilegierad utsikt över havet och där du kan njuta av lugnet
medan du bara ligger 5 minuter med bil från Sitges centrum.

Villan på 297 m² som ligger i bostadsområdet Montgavina, intill Garraf-parken. Huset
presenteras i utmärkt skick och har en fantastisk planlösning. Den erbjuder även
havsutsikt från både fram- och baksidan och har hiss.

På bottenvåningen finns vardagsrummet, ett kontor, ett gästtoalett och det rymliga
och moderna halvöppna köket med en stilren design baserad på raka linjer.
Vardagsrummet har öppen spis och stora fönster med utsikt över havet, Sitges och
bergen. Hela dagområdet erbjuder direkt tillgång till trädgården där vi hittar en stor
pool, grillplats och en veranda, perfekt för att äta ute och njuta av privilegierad
utsikt.

Poolområdet har direkt tillgång till Garraf Natural Park.

På första våningen hittar vi master bedroom med ett stort omklädningsrum och ett
komplett badrum. Det finns också ett mycket stort andra sovrum (tidigare två) och ett
andra komplett badrum. Från denna nivå kan du njuta av unik 360º utsikt över havet.

På nedre våningen hittar vi två dubbelrum, ett av dem mycket rymligt, ett komplett
badrum och ett multifunktionellt utrymme som för närvarande är inrett som ett
kontor, även om det skulle kunna användas som ett omklädningsrum eller till och
med ett litet kök. För närvarande används denna våning som en fristående lägenhet
eftersom den åtnjuter total avskildhet från resten av huset och sin egen stora
terrass.

Det bör noteras att huset har hiss till alla nivåer, och ett stort garage med plats för 2
bilar.

En fantastisk möjlighet som huvud- eller andrabostad, och med möjlighet att ha en
bekväm och rymlig fristående lägenhet för dina gäster eller familj.

lucasfox.se/go/sit32838

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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