
VENUT/UDA

REF. SIT17046

495.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a Sitges
Town
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

83m²
Edificats  

103m²
Dimensions del terreny  

20m²
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

Àtic amb una presentació impecable en la ubicació
perfecta, en un carrer de vianants tranquil del centre de
la ciutat, prop de tots els serveis i la platja.

Aquest pis acabat de reformar gaudeix d'acabats moderns i il·luminació
d'avantguarda. Els terres són de ceràmica.

L'espai de planta oberta gaudeix d'abundant llum natural gràcies a portes de doble
vidre que condueixen a una àmplia terrassa. La terrassa, amb zona
d'emmagatzematge, compta amb espai per col·locar una taula de menjador exterior i
un sofà. També hi ha un tendal automàtic per donar ombra durant els mesos més
calorosos. A la cantonada de la sala, es presenta una moderna cuina totalment
equipada amb frigorífic incorporat i placa d'inducció de ceràmica.

La zona de nit gaudeix d'una ubicació convenient a la part posterior de el pis, amb
una porta que condueix als 3 dormitoris (un s'usa actualment com a estudi) i banys.
Tots dos banys tenen portes corredisses de vidre esmerilat que estalvien espai i
permeten que les estades siguin més lluminoses. Tant el bany compartit com el bany
privat de el dormitori principal disposen de dutxes de pluja.

Aquest pis preciós i modern se situa en un tranquil carrer de vianants al cobejat
centre de la ciutat, amb totes les comoditats al seu abast, el que el converteix en una
inversió excel·lent per a qualsevol que busqui una residència a Sitges, ja sigui com a
llar o com a segona residència.

lucasfox.cat/go/sit17046

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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