
SÅLD

REF. SIT32938

995 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

6
Sovrum  

5
Badrum  

515m²
Planlösning  

548m²
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

Utmärkt 6-rumshus till salu i Sant Pere de Ribes med
spektakulär utsikt i söderläge.

Vi går in i detta imponerande designhus för att hitta ett stort och inbjudande
dubbelrum med öppen planlösning och matplats. Vardagsrummet leder bekvämt till
ett stort fullt utrustat kök i provensalsk stil med uteservering och terrasser med
utsikt över poolen och trädgården.

Det finns en tvättstuga och ett badrum bekvämt placerat på denna nivå också.

När vi går uppför trappan till första våningen i detta hem hittar vi tre dubbelrum,
varav två har en angränsande terrass där du kan sitta och njuta av den soliga sydliga
aspekten och ditt morgonkaffe. Denna nivå erbjuder också ett stort familjebadrum
komplett med jacuzzi och separat dusch, och två kontors-/studieutrymmen med
öppen planlösning; ett måste i de flesta moderna hem. När vi går vidare hittar vi ett
stort master bedroom med ett stort omklädningsrum och ett eget badrum komplett
med ett takfönster för att njuta av ett varmt bad medan du tittar på stjärnan.

På översta våningen i huset finns en enorm takterrass med 360-graders utsikt över
de omgivande områdena inklusive vingårdar och havet.

Nedre våningen, på nedre markplan, finns ett garage för 3 bilar, ett bekvämt badrum,
ett stort förråd för cyklar, resväskor etc. Den underbara överraskningen med detta
fantastiska hem är en autentisk bodega, komplett med bar, matplats och kök för att
njuta av födelsedagsfester och familjefiranden

Detta obefläckade hem är perfekt för familjer som älskar att underhålla och har
vänner och familj på besök på semester, med mer än tillräckligt med utrymme för att
känna sig bekväma och njuta av tid tillsammans.

lucasfox.se/go/sit32938

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Luftkonditionering, 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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