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DESCRIPCIÓ

Enorme casa per reformar amb un gran jardí en una
ubicació privilegiada a 5 minuts a peu de la platja i amb
vistes panoràmiques a la mar.

Aquesta enorme casa de gairebé 1.000 m² s'alça majestuosament en un recinte de
2.000 m² amb vista a la mar i a l'port esportiu. Té gran potencial per convertir-se en
una luxosa casa contemporània en una de les millors ubicacions de Sitges, amb la
platja i totes les instal·lacions a cinc minuts a peu.

Vam entrar a l'habitatge a través d'un gran rebedor amb portes que condueixen a una
cuina i, a l'esquerra, a un gran saló en forma de L amb enormes finestres que regalen
fantàstiques vistes panoràmiques a la mar.

Des del saló accedim a un extens jardí amb gespa, piscina i arbres que ofereixen
molta ombra durant els mesos d'estiu, així com a una gran terrassa pavimentada.

L'escala de cargol ens porta a la primera planta, on hi ha el dormitori principal així
com quatre dormitoris dobles amb excel·lents vistes. Aquesta planta també inclou
dos banys. Alguns dels dormitoris tenen terrassa pròpia.

L'àrea de servei separada té accés i escala independents i disposa d'un dormitori, un
bany i una cambra de rentat.

Al costat de l'habitatge principal hi ha una casa de convidats amb accés propi, tres
dormitoris i dos banys, així com un saló que s'obre a jardí.

Al soterrani trobem diversos trasters, un ampli garatge per a quatre cotxes i un celler.

Gràcies a la seva immillorable ubicació, amb totes les comoditats a mà i vistes
impressionants, aquest habitatge podria convertir-se en una espectacular casa
davant el mar adaptant el disseny i els acabats a un estil de vida més modern. Així
mateix, a l'comptar amb dues parcel·les, hi ha la possibilitat de dividir l'habitatge i
construir una segona casa, el que la converteix en una inversió realment interessant.

lucasfox.cat/go/sit23660

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Vestidor, Traster, Safareig,
Llar de foc, Cuina equipada, Calefacció,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Enorme casa per reformar amb un gran jardí en una ubicació privilegiada a 5 minuts a peu de la platja i amb vistes panoràmiques a la mar.

