
REF. SIT36695

357 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 1 Sovrum till salu i Sitges Town, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Sovrum  

1
Badrum  

55m²
Planlösning

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

Oklanderligt presenterad designlägenhet belägen i
centrum av Sitges.

Denna fantastiska, nyligen renoverade lägenhet ligger på tredje våningen i ett litet
hyreshus i centrum av staden.

Interiören är ljus och luftig med moderna designmöbler och inredning, som allt ingår i
försäljningen, vilket gör att den nya ägaren kan flytta in omgående.

Vi går in i lägenheten från den centrala trappan (tänk på att det inte finns någon hiss)
som öppnar upp till hallen. Till vänster hittar vi det moderna badrummet med en stor
duschkabin och till höger det öppna köket och matplatsen. Det lilla köket är fullt
utrustat. Den nuvarande ägaren valde att inte installera en ugn, men det finns plats
för en om det skulle behövas.

Matsalen leder upp till vardagsrummet, med stora glasdörrar som leder till en terrass
som sträcker sig längs hela lägenheten. Dubbelrummet som också har direkt tillgång
till terrassen nås från vardagsrummet.

Denna förtjusande och eleganta bijouxlägenhet skulle vara en perfekt pied-de-terre
där du bekvämt kan njuta av allt som Sitges har att erbjuda precis utanför dörren.

lucasfox.se/go/sit36695

Terrass, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, 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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