
SÅLD

REF. SIT8680

990 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 3 Sovrum till salu i Sant Pere Ribes, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

3
Sovrum  

3
Badrum  

295m²
Planlösning  

635m²
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

En sällsynt möjlighet att få en nybyggd modern
designvilla med en spektakulär pool och panoramautsikt
över bergen i Mas Alba-området, 5 minuter från Sitges.

Sällsynt tillfälle att förvärva en utmärkt nybyggd villa i den nya delen av stadsdelen
Mas Alba, som ligger 5 minuters bilresa från Sitges centrum och nära internationella
skolor.

Den 295 m² stora villaen har en tomt på en 635 m² med spektakulär panoramautsikt
över bergen och en fantastisk 11x3 meter stor pool integrerad i terrassen, med en
parkeringsplats för 2 bilar och en trädgård framför huset.

På ingångsplanet hittar vi det fantastiska sovrummet med 50 m² med eget badrum,
garderob och tillgång till en stor terrass. Det finns ytterligare två dubbelrum med eget
badrum på denna nivå, varav ett också har tillgång till terrassen.

På bottenvåningen är det 100 m² öppna vardagsrum, matsal och kök med tillgång till
en stor täckt terrass och terrassen med poolen. En lagrings- och verktygsdel och en
gästtoalett slutför denna våning.

Denna magnifika helt nya villa kommer att levereras med avancerade ytor och till
exempel ett Snaidero italiensk kök (design av Pininfarina) med NEFF apparater.

Fantastiskt nybyggt rymligt familjhem nära de internationella skolorna och Sitges
centrum.

lucasfox.se/go/sit8680

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd,
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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