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ÖVERBLICK

Utmärkt lägenhet på bottenvåningen med 3 sovrum till
salu några meter från stranden San Sebastián, Sitges.

Lucas Fox presenterar denna mycket mysiga nyrenoverade lägenhet på
bottenvåningen i gamla stan i Sitges, med ljusa rum och en terrass/trädgård på ca 40
m².

Vi når lägenheten och på höger sida hittar vi det första dubbelrum och ett komplett
badrum på vänster sida. Vi kommer sedan in i ett vardagsrum med stora fönster och
mycket dagsljus. Från vardagsrummet har du tillgång till en vacker, generöst tilltagen
uteplats-trädgård med ett utebord, en chill-out område och även solstolar för att
koppla av med familj eller vänner. Från vardagsrummet nås det stora sovrummet och
ett tredje enkelrum. Tack vare sin bekväma fördelning kunde detta tredje sovrum
aktiveras som ett omklädningsrum och ett privat badrum för huvudsovrummet, för
att konfigurera ett drömsvit-sovrum. Det fristående köket är fullt utrustat och har
tillgång till en stor tvättstuga, mycket användbar för att förvara alla husgeråd,
stranden eller som skafferi.

Det är ett rymligt och ljust hus, helt exteriört, redo att flytta in. Huset säljs med alla
möbler, vitvaror och prydnadsföremål. Det finns gasuppvärmning och
luftkonditionering i hela huset.

En unik möjlighet att bo praktiskt taget vid stranden i San Sebastián.

Kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/sit37358

Trädgård, Naturligt ljus, Utrustat kök,
Renoverad, Luftkonditionering, Exteriör,
Chill out plats
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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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