
RESERVERAD

REF. SIT39372

870 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Sovrum  

2
Badrum  

205m²
Planlösning  

800m²
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

Fantastisk möjlighet att köpa ett gediget familjehus i Los
Vinedos med många möjligheter att renovera och
förvandla till ett medelhavsdrömhem.

Beläget på en lugn trädkantad gata i den populära bebyggelsen Los Vinedos hittar vi
detta välbyggda familjehus med massor av möjligheter att renovera och allt byggt på
en fantastisk plan tomt på 840 m².

När vi går in genom ytterdörren hittar vi en stor, rymlig hall som leder ut till
vardagsrummet och matsalen i öppen planlösning. Detta stora men mysiga utrymme
görs mer inbjudande av den öppna spisen i vardagsrummet, och med fantastisk utsikt
över den praktfulla trädgården i söderläge.

Det finns ett stort, fullt utrustat kök utanför vardagsrummet. Genom att slå igenom
den avskiljande väggen kunde de enkelt sammanfogas, vilket gör den till en
modernare och modernare design med underbara möjligheter.

När vi går tillbaka längs hallen på bottenvåningen hittar vi 2 dubbelrum och ett
komplett badrum.

När vi fortsätter uppför trappan hittar vi 3 dubbelrum och ytterligare ett badrum.
Möjligheten att designa om på övervåningen och göra det stora sovrummet en-suite
med eget omklädningsrum är ett bra alternativ.

Den stora trädgården i söderläge är den bästa delen av denna fastighet. För alla
familjer som vill ha avskildhet och utrymme att springa runt och även underhålla, är
det verkligen idealiskt.

Det finns gott om utrymme för att bygga en pool, och grillen och avslappnande
verandan/terrassen är den perfekta platsen att njuta av de långa
sommarmånaderna.

Vänligen kontakta oss för att se detta tillfälle som inte får missas i vackra Los
Vinedos.

lucasfox.se/go/sit39372

Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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