
REF. SIT21819

€790,000 Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la de 5 dormitoris en venda a Sant Pere Ribes, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

353m²
Edificats  

970m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Casa de poble tradicional a la part més bonica de Sant
Pere de Ribes, molt a prop del riu i de la plaça de la vila,
amb característiques originals com el pou i les bigues de
fusta a la vista, així com un gran jardí.

Aquesta gran casa de poble autèntica, que data de finals de segle XIX, es troba en una
bonica part del poble de Sant Pere de Ribes, envoltada d'habitatges similars, prop de
tots els serveis ia 3 km de la ciutat costanera de Sitges.

Entrem a l'habitatge per una porta de fusta de doble arc i vam passar directament a
la sala, que compta amb un pou i una preciosa llar de foc oberta. Aquest dormitori
condueix a un altre gran espai de dia que s'obre directament a pati. La cuina
semioberta es troba a la volta de la cantonada de l'escala oberta. A l'esquerra de
l'entrada, es presenta un dormitori separat que podria usar-se com a dormitori o
estudi, així com un bany.

L'escala condueix a la primera planta, composta de 3 dormitoris dobles de la mateixa
mida, tots amb armaris encastats. S'accedeix a aquestes estades des del replà, així
com a l'bany familiar amb banyera i dutxa.

A l'altre costat de l'replà, trobem una gran sala oberta i un cinquè dormitori. Aquesta
sala s'obre a una galeria amb vistes a pati de baix. A la fi de la galeria, hi ha un altre
bany. A continuació, una porta s'obre a una sèrie de terrasses distribuïdes en 2
nivells diferents amb vista sobre les teulades veïns, als turons i als camps de vinyes.

Exterior compta amb un gran pati tancat amb una sèrie de dependències, incloent el
garatge. També hi ha un gran jardí, que avui en dia consta de 2 nivells diferents i d'un
ampli espai per instal·lar una piscina. El nivell inferior consta de gespa i pins.

Aquest habitatge encantadora es beneficiaria d'algunes millores en la il·luminació i el
jardí per convertir-se a la casa familiar perfecta, ideal per a algú que busca un espai
interior i exterior ampli i amb caràcter, al cor de la vila amb totes les comoditats a
mà.

lucasfox.cat/go/sit21819

Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Garatge privat, Característiques d'època,
Llum natural, Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Armaris encastats, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Llar de foc, Pou, Safareig, Traster, Vistes
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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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	Casa de poble tradicional a la part més bonica de Sant Pere de Ribes, molt a prop del riu i de la plaça de la vila, amb característiques originals com el pou i les bigues de fusta a la vista, així com un gran jardí.

