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DESCRIPCIÓ

Espaiosa vila a Terramar amb acabats d&#39;alta gamma,
envoltada de jardins preciosos amb piscina, a escassos
metres de la platja ia un pas del centre de la ciutat.

Aquesta vila gran i luxosa es troba en segona línia de platja a l'exclusiva zona de
Terramar, a Sitges. És el lloc perfecte per combinar la pau i la calma d'un barri
residencial tranquil i arbrat amb fàcil accés a les famoses sorres daurades, a un
ampli passeig marítim i al bulliciós centre de la ciutat.

La casa va ser renovada el 2018 i està distribuïda en 3 plantes molt àmplies. Està
envoltada de jardins extensos i plens de caràcter, amb palmeres i zones de gespa ben
cuidades, terrasses i una varietat d'espais per gaudir, incloent una àrea de barbacoa
immillorable. La privacitat està assegurada ja que la casa ocupa gairebé tota la poma
i té accés per tres costats.

La gran piscina climatitzada amb coberta motoritzada té una fantàstica zona chill-out
amb una pèrgola de luxe, i està flanquejada pel porxo cobert adossat a la casa amb
molt espai per menjar i relaxar-se. També hi ha terrasses en cada nivell, incloent un
solàrium al terrat, des d'on es pot aprofitar el clima perfecte i gaudir d'un sopar a
l'aire lliure amb totes les comoditats.

La planta baixa té un espectacular saló-menjador obert amb finestres de sòl a sostre
que inunden la casa amb llum natural, ofereixen unes vistes al jardí i donen accés al
magnífic porxo cobert. Un espai d'estar contigu s'utilitza actualment com a sala de
billar, i en aquest nivell també trobem la luxosa cuina i la zona d'esmorzars, així com
els tres dormitoris amb banys propis i un altre saló.

A la planta superior, el majestuós dormitori principal compta amb vestidor, dutxa
d'hidromassatge, jacuzzi i accés a la seva pròpia terrassa i gimnàs. Hi ha altres tres
dormitoris amb banys privats en aquesta planta. La protagonista d'aquesta planta
superior és la fantàstica terrassa coberta amb un ampli espai per passar l'estona
amb els amics i una escala de cargol que porta al terrat amb solàrium.

La planta superior també compta amb un ampli espai polivalent que actualment
s'utilitza com a oficina, però que seria perfecte per a una gran varietat d'usos, des
home cinema o estudi fins sala de jocs o dormitori addicional. Totes les estances de
la casa són espaioses, luxoses i amb acabats de molt alta qualitat.

lucasfox.cat/go/sit18628

Jardí, Piscina, Piscina climatitzada,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat, Gimnàs,
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Entrada de servei,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Renovat, Safareig, Seguretat,
Traster, Vestidor
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Disposa d'ascensor, aire condicionat fred / calor, garatge i calçada amb portes de
seguretat, a més de dependències per al personal o com a visitant.

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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	Espaiosa vila a Terramar amb acabats d&#39;alta gamma, envoltada de jardins preciosos amb piscina, a escassos metres de la platja ia un pas del centre de la ciutat.

