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ÖVERBLICK

Härligt hus på landet med stor terrass, gemensam pool i
en by i vingårdarna i Penedes nära Sitges.

Detta vackert restaurerade hus på landet är en del av ett komplex med 3 andra hus,
alla ursprungligen en del av ett stort hus på landet med ett medeltida torn.

Ytterdörren tar oss in i entréhallen med det rymliga köket till höger och generös
vardagsrumsdel genom en stor båge framför. I anslutning till vardagsrummet finns en
härlig terrass med utsikt ut mot vingårdarna och perfekt för att äta ute eller njuta av
utsikten och solskenet. Det finns även en gästtoalett på denna våning.

Trappan leder oss upp till första våningen där vi hittar 2 generösa dubbelrum, 1
enkelrum alla med inbyggda skåp och vacker utsikt. Det stora sovrummet med eget
badrum och ett andra familjebadrum kompletterar denna våning.

Utomhusfaciliteterna, trädgården, saltvattenpoolen och grillplatsen delas med de
andra 3 husen.

Den här fastigheten är perfekt för någon som vill ha en autentisk men helt renoverad
lantegendom antingen som huvudbostad eller andra hem samt en stor investering
eftersom fastigheten har en turistlicens.

lucasfox.se/go/sit33069

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Vingårdar,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, ,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Turistlicens, Renoverad,
Öppen spis, Inbyggda garderober, Grillplats,
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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