
REF. SIT35743

1 400 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum med 66m² Trädgård till salu i Terramar,
Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

3
Sovrum  

2
Badrum  

261m²
Planlösning  

94m²
Terrass  

66m²
Trädgård

+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

Lyxig trädgårdslägenhet med ytterligare ett boende på
nedervåningen samt ett privat dubbelgarage och vacker
pool i det privata samhället.

På den mest exklusiva avenyn i Sitges, i det mycket eftertraktade området El Vinyet
och bara några minuters promenad från stränderna, hittar vi denna fantastiska nya
utveckling som erbjuder 6 lyxlägenheter.

De väldesignade interiörerna är miljövänliga och färdiga med högkvalitativa material,
moderna kök med öppen planlösning, inklusive Bosch vitvaror, med möjlighet att
personifiera hemmet under byggprocessen. Badrummen stoltserar med lika
högkvalitativa lyxiga ytbehandlingar, och återigen är det möjligt att anpassa
layouten.

Detta är en enastående möjlighet att förvärva ett fantastiskt nytt energieffektivt hem
med obefläckade moderna exklusiva interiörer på en av de bästa platserna i
underbara Sitges.

Dessa fastigheter skulle tilltala både människor som letar efter en primär bostad och
till dem som söker ett andra hem på ett privilegierat läge i Sitges med stranden
utanför dörren. Detta är ett lika intressant alternativ för investerare som vill uppnå
en sund avkastning på sin investering, med tanke på bristen och den höga efterfrågan
på lyxfastigheter i Vinyet och särskilt Avinguda Sofia.

Utvecklingen kommer att vara klar mot slutet av 2023 men det går att boka redan nu,
så kontakta oss gärna för mer information.

lucasfox.se/go/sit35743

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, 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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