
VENUT/UDA

REF. SIT11234

895.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 68m² de jardí en venda a Sitges
Town
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

108m²
Plànol  

68m²
Jardí

+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

Increïble habitatge de 108 m² totalment reformada amb
un jardí de 68 m². Es troba en una immillorable ubicació a
primera línia de mar a la platja de Sant Sebastià a Sitges,
amb vistes directes al mar.

Preciosa habitatge situat a la planta baixa d'un edifici històric de 1930, a primera línia
de mar a la platja de Sant Sebastià al centre de Sitges. El pis es va reformar
completament amb acabats moderns en 2016.

L'habitatge disposa d'un saló de planta oberta amb menjador i cuina, un dormitori
principal amb bany privat i un altre dormitori i bany, a més d'un traster.

Els elegants i moderns interiors combinen línies netes i materials funcionals amb
atractius elements d'època com la volta catalana amb maó obra vista al saló, que
crea un ambient fresc i contemporani.

A la part posterior de la propietat se situa una terrassa i un jardí de poc manteniment
per a ús privat, amb un total de 68 m², un privilegi exclusiu al centre de Sitges.

La propietat està en una ubicació ideal, amb la platja i tots els serveis de centre a
l'abast, a més de l'port i l'estació de tren de poble. Perfecta com a primera o segona
residència amb excel·lent potencial de lloguer.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita.

lucasfox.cat/go/sit11234

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Jardí, Llum natural, Vistes,
Exterior, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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