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6
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Terrass
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ÖVERBLICK

Lyxvilla i ett oöverträffat läge vid stranden på Sitges
Paseo Maritimo, nyrenoverad med vacker interiör,
trädgård, pool och parkering.

Denna vackra strandfastighet, ursprungligen med anor från början av 1900-talet,
byggdes helt om och moderniserades 2020 och resultatet är en toppmodern villa på
en av de mest eftertraktade platserna i Europa som erbjuder fantastiskt rymligt
boende för upp till till 14 personer i 7 sovrum.

Denna imponerande maritima villa med en privat pool och trädgård, bara några steg
från Sitges centrum, har inretts med exceptionell kvalitetsfinish, vilket resulterar i
ljusa och luftiga interiörer. Fördelat på 4 våningar kan en stor grupp eller en familj
med flera generationer bo bekvämt och njuta av tillgång till de många terrasserna
och utomhusutrymmena för rekreationsändamål.

Bottenvåningen har ett rymligt och ljust inre vardagsrum med en stor soffa och
tillgång till en terrass med möbler för avkoppling; öppna bara skjutdörrarna så får du
det perfekta boendet inomhus/utomhus. Den stora matsalen, med plats för ett bord
för 14 personer, är ett vackert, luftigt utrymme med utsikt över poolområdet. Köket
har en egen matsalsterrass med utsikt över trädgården, med exklusiva imperialistiska
apparater och alla moderna bekvämligheter.

En hiss till andra och tredje våningen tar dig till de 6 största sovrummen i villan och
sedan till vinden med sitt dubbelrum under takfoten och med fantastisk havsutsikt.
Totalt finns det 6 dubbelrum och en mastersvit i denna villa. Det underbara
sovrummet förtjänar ett speciellt omnämnande, som ligger på första våningen, delar
denna nivå med ett annat sovrum, med en dubbel klädkammare, stort badrum med
jacuzzi och separat dusch. Den har också en privat terrass med en härlig utsikt över
strandpromenaden och havet.

För den som gillar att träna kommer huset med ett helt nytt utegym med toppmodern
utrustning för komplett träning.

Kontakta oss för mer information och för att boka en visning.

lucasfox.se/go/sit33546

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, 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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