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ÖVERBLICK

Nybyggd lyxvilla med 3 sovrum i söderläge med privat
pool till salu i det populära bostadsområdet Mas Alba,
nära Sitges och ansluten till GARRAF naturpark

Vi är stolta över att presentera denna fantastiska möjlighet att förvärva detta projekt
för ett skräddarsytt lyxigt samtida hem, designat av en enastående arkitekt.
Fastigheten erbjuds utanför plan och kan levereras inom 12-18 månader.

Det ligger på en lugn gata nära ingången till Mas Alba. Byggnadstomten omfattar 401
m². Bakom huset, bredvid trädgården med pool, finns ett stort grönområde som ger
avskildhet och en öppen utsikt. Det generösa huset erbjuder en total bebyggd yta på
210 m² på bottenvåningen och första våningen, plus en källare på 75 m².

Husets konceptuella design använder den nästan söderläge positionen för att fånga
så mycket ljus som möjligt under de kallare månaderna, med skydd mot solen under
sommarperioden.

Husets planlösning är planerad enligt följande; när vi kommer in i huset via hallen till
höger, där finner vi ett stort modernt kök på 25 m² med en kokö och ser ut till
vardagsrummet via en uteplats med gröna växter. Vardagsrummet med matplats på
33 m² har tillgång till den täckta terrassen och trädgården med pool. Slutligen finns
det en gästtoalett på denna våning.

Via trappan kommer vi in i sovdelen på första våningen. På södra sidan finns ett stort
master bedroom med eget badrum och klädkammare. Det stora sovrummet har
tillgång till en terrass med panoramautsikt. Denna våning erbjuder också två
dubbelrum med terrass och ett familjebadrum.

I källaren finns ett garage som är tillräckligt stort för två bilar och erbjuder
förvaringsutrymme.

En möjlighet för ett par eller en familj att köpa en skräddarsydd bostad utanför
planen, med bygglov och tillstånd att börja bygga omedelbart.

lucasfox.se/go/sit35984

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utrustat kök, Säkerhet, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt
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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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