
REDUCERAT PRIS

REF. SIT4008

€3,000,000 Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Terramar, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Sovrum  

4
Badrum  

451m²
Byggyta  

1,346m²
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 fristående villa med modern design med
panoramautsikt över havet och infinitypool i det
eftertraktade bostadsområdet Can Girona i Sitges.

Byggd 2004 och erbjuder 5 sovrum och panoramautsikt över havet från den otroliga
infinitypoolen. Denna rymliga, moderna villa i ett lugnt, gated community i Sitges
skulle göra ett bra hem för en familj, golfare eller som ett lyxigt fritidshus vid kusten.

Villan ligger på många nivåer, vilket gör en mycket intressant egendom.
Bottenvåningen har en generös delad nivå vardagsrum och matplats som vetter mot
terrassen med utsikt över poolen och trädgården med fantastisk havsutsikt. Det finns
ett bra kök med tvättstuga.

Upp en nivå hittar vi 2 sovrum som delar badrum följt av en svit lite längre upp och
sedan vidare till mastergolvet med sammankopplat badrum, klädkammare, sovrum
och balkong. Därifrån går vi upp igen till ett kontor / mångsidig utrymme. Dessa
utrymmen är förbundna med en vackert utformad trappa.

Nedervåningen, under vardagsrummet har vi ett dubbelt garage, flera
förvaringsutrymmen, personalbostäder, en vinkällare och en bastu. Trädgården har
en gräsmatta såväl som omfattande trädäck runt poolen.

En sällsynt möjlighet att köpa ett glamoröst och rymligt hem i den bästa delen av
Sitges med ständigt ökande efterfrågan och avundsvärt havsutsikt.

lucasfox.se/go/sit4008

Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Spa, Garagem privada, Parkett,
Parkering, Balkong, Exteriör,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt, Walk-in closet
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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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