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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Sitges
Town, Barcelona

Bara en 2 minuters promenad från stranden och alla bekvämligheter som Sitges har
att erbjuda, finner vi denna fantastiska nya utveckling av 7 smakfullt färdiga
lägenheter, alla med en stor privat terrass och havsutsikt.

Dessa high-end bostäder är den perfekta platsen för att få ut det mesta möjliga
medelhavsklimatet tack vare deras privata utomhusutrymme och närheten till
stranden. Ett anmärkningsvärt tillfälle att skaffa ett fantastiskt nytt energieffektivt
hem med obefläckade moderna interiörer och en av de bästa platserna i centrum av
den livliga kuststaden.

Byggnaden består av 2 lägenheter på första, andra och tredje våningen och en
takvåning på övervåningen, alla med rymliga privata terrasser. Byggnaden har en hiss
från första våningen.

Dessa lägenheter skulle göra en idealisk primär bostad samt ett perfekt andra hem i
centrala Sitges. Också intressant för investerare som vill uppnå en sund avkastning
på sina investeringar.

Alla enheter har fullt utrustade kök och Electrolux apparater och inbyggda
garderober.

slingor

Högkvalitativa samtida finish i hela
Hållbara bostäder med energibesparande teknik
Stora privata terrasser och havsutsikt
Privilegierad plats bara 2 minuters promenad från stranden
Alla centrum bekvämligheter på tröskeln
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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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