
REF. LFS6076

295.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa modernista per reformar a prop de l’estació, la platja i la Rambla Principal a
Vilanova i La Geltrú, a prop de Sitges
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

120m²
Plànol  

76m²
Dimensions del terreny  

16m²
Terrassa

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa de principis del segle XX amb trets originals com
sostres alts i bigues de fusta, en una ubicació perfecta al
centre del poble, a pocs metres de l’estació i a 10 minuts
a peu de la platja

Aquest habitatge està situada a Vilanova i la Geltrú, a prop de Sitges.

Té uns 130 anys d'antiguitat i és una casa modernista típica d'aquesta època. Té
sostres molt alts, de gairebé 4 metres d'altura, amb volta catalana i bigues de fusta.
Les finestres són altes i compten amb persianes de fusta interiors. La casa està en
bones condicions estructurals, però necessita una reforma. Hi plànols i projectes
aprovats per ampliar la casa i construir una altra planta.

La casa actualment es divideix en 2 habitatges de tres dormitoris, un bany i una cuina
cadascuna. El pis de la planta baixa té un assolellat pati de 16 m² i el de la planta
superior ofereix una petita terrassa.

La casa es troba a només una illa de l'estació de tren i de l'antiga biblioteca històrica
ia un parell de pomes de la nova universitat, la Rambla (carrer comercial) i la platja.
Hi ha moltes botigues, bars i cafeteries a prop.

Es tracta d'una zona amb molta projecció i és perfecta per als que es desplacen a
Barcelona (hi ha trens regulars a la capital) o per als que estiguin de vacances.

lucasfox.cat/go/lfs6076

Terrassa, Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Safareig, Exterior, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. LFS6076

295.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa modernista per reformar a prop de l’estació, la platja i la Rambla Principal a
Vilanova i La Geltrú, a prop de Sitges
Espanya »  Barcelona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

6
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

120m²
Plànol  

76m²
Dimensions del terreny  

16m²
Terrassa

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/lfs6076
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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