
REF. SIT16188

1.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 213m² terrassa en
venda a Sant Pere Ribes
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

490m²
Plànol  

362m²
Dimensions del terreny  

213m²
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

Preciosa casa de camp de 5 dormitoris amb piscina,
terrasses i vistes impressionants a les vinyes dels
voltants, a només 10 minuts a peu de tots els serveis de
Sant Pere de Ribes ia 5 minuts amb cotxe de Sitges.

Aquesta gran finca rústica va ser construïda el 1998 i se situa en Palou Alt, als afores
de Sant Pere de Ribes, a només un passeig dels comerços ia tan sols 5 minuts amb
cotxe del centre de Sitges. L'habitatge s'ha renovat fa poc per oferir una gran
comoditat amb un estil excel·lent i materials de primera qualitat: rajoles de fang cuit
a tota la casa, finestres de doble vidre amb fusteria de fusta massissa importada
d'Alemanya, calefacció per terra radiant i bigues de fusta vista en els sostres amb
volta catalana. A més, a l'estar orientada al sud, ofereix molta llum natural i vistes al
camp.

Les estades es distribueixen en tres plantes principals més un soterrani. Un vestíbul
d'entrada a la planta baixa ens condueix al saló-menjador ia la cuina, que compta
amb electrodomèstics de disseny, com un taulell d'acer inoxidable, i té sortida a una
terrassa amb vista sobre la piscina. Un lavabo de convidats completa aquesta planta.
A mà esquerra de l'entrada accedim a la bugaderia i al garatge.

Mitjana planta més amunt trobem un dormitori amb terrassa pròpia (actualment
destinat a sala de televisió) i tres dormitoris més: un doble amb bany privat, i dos
dormitoris dobles que comparteixen un bany. La segona planta està composta per
l'impressionant dormitori principal amb bany privat, vestidor i terrassa privada des
de la qual es pot gaudir de precioses vistes al mar.

El soterrani disposa de diversos espais pràctics, com un rebost i un gran celler.
També hi ha un espai obert de 143 m², que actualment s'utilitza com a oficina, i que
seria ideal com gimnàs o gran sala de jocs.

La casa compta amb uns exteriors preciosos. Des de la cuina / menjador es pot
arribar a la piscina, amb una zona de chill-out a l'ombra i accés al jardí a través
d'unes portes de ferro forjat en un lateral.

La casa compta amb una seguretat excel·lent: càmeres, detectors de moviment
exteriors i interiors, persianes de ferro, etc., per a la seva total tranquil·litat.

lucasfox.cat/go/sit16188

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Vinyes,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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	Preciosa casa de camp de 5 dormitoris amb piscina, terrasses i vistes impressionants a les vinyes dels voltants, a només 10 minuts a peu de tots els serveis de Sant Pere de Ribes ia 5 minuts amb cotxe de Sitges.

