
SÅLD

REF. SIT35634

525 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 3 Sovrum till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

3
Sovrum  

2
Badrum  

105m²
Planlösning

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

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

105 m² takvåning till salu i ett privat komplex med
gemensam pool i Can Pei, Sitges, bara 400 meter från
stranden.

Vi går in i denna duplexfastighet via trappsteg som leder oss till ytterdörren. Väl inne
fortsätter trappan till första våningen, där vi hittar det rymliga och naturligt ljusa
vardagsrum/matsal med öppen planlösning. Här presenteras vi med fantastisk utsikt
över kullarna som omger Sitges, och det naturliga ljuset som flödar över hela denna
luftiga fastighet.

Från de stora panoramaglasdörrarna i vardagsrummet går vi ut till balkongen, ett
idealiskt utrymme för uteservering. Strax utanför matsalen går vi direkt till det nya
köket i öppen planlösning. Till vänster om detta är det första av tre sovrum, som är
utrustat med en bekväm dubbelsäng som fälls ner från väggen för att optimera
användningen av detta utrymme och slutligen finns ett badrum.

På andra våningen hittar vi master bedroom, ett komplett badrum och det tredje
enkelrum som även kan användas som kontor eller klädkammare. Detta ljusa och
välkomnande rum leder oss till de två spektakulära terrasserna, inklusive en av taket,
med otrolig utsikt över både kullarna och havet.

Lägenheten inkluderar ett underjordiskt stort privat förvaringsutrymme med
möjlighet att parkera 2 bilar och en stor gemensam pool omgiven av välskötta
gräsmattor för att fördriva de långa sommardagarna.

Det mycket eftertraktade området Can Pei är populärt bland familjer som vill bo nära
det stora utbudet av lokala och internationella skolor. Området är mycket bra med
kollektivtrafik, samtidigt som det erbjuder de närliggande stränderna som ligger bara
10 minuters promenad bort.

lucasfox.se/go/sit35634

Havsutsikt, Terrass, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, 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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