
REF. SIT12279

4.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 2,147m² de jardí en
venda a Sant Pere Ribes
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

920m²
Plànol  

2.830m²
Dimensions del terreny  

2.147m²
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

Àmplia vila d&#39;estil rústic de 920 m² situada sobre
extensos jardins amb piscina, gimnàs, dependències per
al servei, camp de futbol i zones infantils, en Puigmoltó,
Sant Pere de Ribes.

Propietat única i de luxe amb una superfície de 920 m² i situada sobre una parcel·la
plana de 2.830 m², la qual ofereix total privacitat en una oasi de vegetació.
L'habitatge ofereix unes vistes precioses del camp i es troba a tan sols 2 minuts amb
cotxe de Sant Pere de Ribes ia 5 minuts de Sitges.

S'accedeix a través d'unes portes de gran alçada que condueixen a un enorme jardí
dotat de palmeres i molta vegetació, així com un cobert, zona infantil i una gran
piscina en forma de llacuna. Un camí porta a la part posterior de la casa, on hi ha una
marquesina amb 3 places d'aparcament, la porta principal de la casa, un gimnàs, un
celler, el camp de futbol i les dependències del servei.

Si accedim per la porta del jardí trobem àmplies terrasses cobertes amb un menjador
exterior / interior amb parets de vidre en un extrem. Des del passadís vam entrar a
una espaiosa cuina equipada amb la gamma La Cornue, al saló principal amb llar de
foc ia una sala de TV contigua. Al final d'aquest passadís hi ha una de les dues
escales que duen a la planta superior. Hi ha un menjador a l'altre costat de la cuina i
un gran passadís al costat d'aquest, on se situa la porta principal i les segones
escales. Un altre saló amb 3 jocs de portes amb sortida al jardí i una bugaderia
completen aquesta planta.

La planta superior compta amb una sala d'estar amb barra de bar i despatx. Hi ha un
bany complet i un passadís que dóna accés a un ampli dormitori doble amb bany
privat i armari encastat. El dormitori principal és especialment espaiós i té sortida a
una gran terrassa amb vistes als jardins i la piscina. D'una banda, el dormitori
principal integra un vestidor, una sala d'estar i un bany privat. Des d'aquí accedim a
un altre dormitori amb jacuzzi, sala d'estar i pantalla home cinema. Per l'altre costat
del dormitori principal arribem a un altre vestidor i un bany amb banyera spa i dutxa.
Aquest espai dóna accés a un sabater, un balcó ia la zona on se situen les altres
escales, que compta amb 3 dormitoris dobles més amb banys privats (2 d'ells amb
sortida a terrassa). Una estàtua de Buda gegant s'observa pacíficament la piscina.

lucasfox.cat/go/sit12279

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Una gran habitatge situat entre precioses zones enjardinades amb fàcil accés a
Sitges, Sant Pere de Ribes i Barcelona.

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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