REF. SIT33679

1 475 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Vallpineda, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Vallpineda / Santa Barbara » 08870
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sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien
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ÖVERBLICK

Underbart familjehus med 4 sovrum med pool och
trädgård till salu i det eftertraktade området Vallpineda,
gångavstånd från centrum och stranden.
Vi går in i denna fastighet genom den främre trädgården och kliver in i den ljusa
dubbelhöjda glashallen.
Skjutdörrar tar oss in i vardagsrummet - matsalen, med en vägg av skjutdörrar i glas
som vetter mot terrassen. Det öppna köket med centralö är en förlängning av boytan
och det finns även ett separat utrymme i andra änden av rummet som för närvarande
används som hemmabio. Detta rum kan lätt integreras i det huvudsakliga
vardagsrummet. Till höger om entrén hittar vi ett gästrum med eget badrum.
Trappan tar oss upp till första våningens avsats med glasräcke och utsikt ner till
korridoren och ut mot framsidan. I ena änden hittar vi ett stort familjebadrum med
badkar och separat dusch, en tvättstuga och sedan 2 dubbelrum med inbyggda
garderober. Slutligen har vi den stora mastersviten med separat badkar och dusch
och många inbyggda garderober. Alla sovrum har skjutdörrar i glas som vetter mot en
stor terrass med viss utsikt över havet och även de omgivande trädgårdarna.
Slutligen består nedre våningen av ett rymligt garage med plats för upp till 3 bilar
samt förråd. Detta nås via en stor ramp från gatan med en svag lutning.
När vi kliver ut hittar vi en stor terrass och en härlig modern pool med mörka
mosaikplattor. Terrassen tar oss runt sidan av huset till en gräsmatta och sedan
framsidan med vacker plantering inklusive höga palmer.
Denna förtjusande fastighet i ett trevligt område skulle bli ett underbart familjehem.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien

lucasfox.se/go/sit33679
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Chill out plats, Dubbla fönster, Hemmabio,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Utrustat kök, Utsikt
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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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