
REF. SIT36053

950 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

4
Sovrum  

3
Badrum  

258m²
Planlösning  

488m²
Totalyta

+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

Charmig villa med 4 sovrum till salu med pool, belägen i
det eftertraktade bostadsområdet Los Viñedos i Sant
Pere de Ribes, nära Sitges.

Det är ett privilegium att presentera denna obefläckade fristående villa, som ligger i
det mycket eftertraktade bostadsområdet Los Viñedos, i Sant Pere de Ribes, nära
Sitges. Det är sällan som fastigheter kommer ut på marknaden för försäljning i denna
villagemenskap och det är därför en sällsynt möjlighet att förvärva en.

Vi går in i fastigheten via trädgården framför huset, där en täckt terrass är perfekt
placerad för uteservering. När vi går in i huset kommer vi in i en hall som leder till det
L-formade vardagsrummet/matsalen med vackra trägolv och tillgång till den bakre
trädgården i söderläge med pool. Köket ligger intill vardagsrummet.

Från hallen, till höger, hittar vi ett dubbelrum med eget badrum, ett andra dubbelrum
med direkt tillgång till trädgården, ett mindre enkelrum och ett familjebadrum.

När vi går uppför trappan går vi in i ett stort master bedroom med eget badrum och
ett omklädningsrum, vidare finns en kontorsyta med tillgång till en terrass som
erbjuder panoramautsikt över Los Viñedos.

Den soliga trädgården har en privat pool. Bredvid huset, i anslutning till köket, hittar
vi en grillplats. Slutligen finns en annexbyggnad, som hyser ett sovrum med badrum
för servicepersonal och ett garage med förrådsutrymme.

Detta är ett unikt tillfälle för en familj att köpa en fastighet i inflyttningsskick, att bo i
året runt eller använda den som helgflykt/fritidshus.

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

lucasfox.se/go/sit36053

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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