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Klassiskt, parhus med privat trädgård och gemensamma
trädgårdar med pool till salu i ett lugnt, väl beläget
bostadsområde Sitges. Ny målade och uppdaterade.
Detta rymliga familjshus har ett privilegierat läge i det lugna Vallpineda-området, 25
minuters promenad från Sitges stad, strand och tågstation. Vallpineda är ett mycket
populärt val bland familjer för sin närhet till välrenommerade internationella skolor.
Den här egenskapen har en egen trädgård på sidan av huset med trädekor. Dessutom
finns det en gemensam trädgård med en pool och en minigolfanläggning.
Vi kommer in i huset på vad som faktiskt är andra våningen. Här hittar vi en hall som
leder till vardagsrummet - matsal med en mysig öppen spis och trägolv. Bredvid detta
finns köket som ger tillgång till trädgården och det gemensamma området.
På golvet nedan finns ett sovrum, ett familjebadrum ett sovrum / studie och en
bodega. Golvet ovanför är den översta nivån och här hittar vi sovrummet med eget
badrum, ett sovrum och ett annat badrum. Denna nivå har en terrass med delvis
havsutsikt som leder till takterrassen där vi kan njuta av panoramautsikt över havet.
Husets lägsta nivå rymmer garaget och lagringsutrymmet. Ytterligare parkeringsplats
finns utanför framför garaget.
Ett underbart familjhem med fantastiska gemensamma faciliteter och ett bekvämt
läge.
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Terrass, Trädgård, Garagem privada,
Parkett, Balkong,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Uppvärmning
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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
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