REF. SIT36369

595 000 € Lägenhet - Till salu

Lägenhet med 3 Sovrum med 29m² terrass till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien
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ÖVERBLICK

Fantastisk rymlig 3-rumslägenhet med 2 terrasser i Sitges
historiska centrum.
Denna charmiga lägenhet ligger på första våningen i en byggnad med bara en annan
lägenhet ovanför på en mycket lugn gågata i hjärtat av gamla stan, bara några steg
från stranden.
Vi går in i fastigheten genom en hall med dubbla glasdörrar som leder till det öppna
vardagsrummet. Det finns katalanska välvda tak och en härlig fungerande öppen spis
med mosaikplattor, samt inbyggda skåp. I andra änden av rummet hittar vi ett
modernt kök med smakfulla detaljer som en rejäl diskbänk i marmor och bänkskivor i
marmor, samt en Siemens induktionshäll och Balay inbyggnadsugn. Köket har ett
stort fönster som vetter mot den härliga, rymliga terrassen som är omgiven av växter
och har utsikt över de omgivande hustaken.
Från höger om hallen hittar vi ett enkelrum men med plats för en liten dubbelsäng,
ett delat badrum, sedan mastersviten och ett dubbelrum som båda vetter mot
terrassen på framsidan.
Denna nyligen renoverade lägenhet med kvalitetsträgolv genomgående, inbyggd
luftkonditionering och polerade cementbadrum skulle göra en perfekt bas i Sitges
eftersom läget är centralt för allt men samtidigt väldigt tyst.
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lucasfox.se/go/sit36369
Terrass, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster
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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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