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4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

231m²
Plànol  

136m²
Dimensions del terreny  

15m²
Terrassa  

57m²
Jardí

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Oportunitat única per adquirir una vila en pedra de 4
dormitoris que forma part del nucli antic de Sitges, a pocs
metres de la platja.

Aquesta propietat d'època va ser construïda el 1929 i compta amb una façana
decorada amb pedres i pilars gòtics a les finestres. Es podria remodelar la
distribució, ja que no hi ha murs de càrrega.

Actualment ofereix 4 dormitoris, 3 d'ells amb bany privat, i un safareig que podria
convertir-se fàcilment en una cambra de bany si fos necessari. També hi ha un altell
amb potencial per convertir-lo en una altra habitació. La cuina i el saló-menjador es
troben a la planta baixa, juntament amb una cambra de bany. Hi ha 2 dormitoris amb
banys privats (un amb llar de foc) a la primera planta, i un altre dormitori amb bany
privat amb vistes al mar, i un quart dormitori doble amb llar de foc a la segona
planta.

La propietat ofereix un jardí davanter petit a l'entrada amb baranes de ferro forjat. Hi
ha vistes al mar des de la part superior i la terrassa, així com vistes a edificis d'època
d'aquesta emblemàtica part de Sitges en la resta de la propietat.

La propietat gaudeix d'una excepcional ubicació al centre del nucli antic, al costat de
l'església i els museus, amb els seus bonics carrers empedrats ia uns pocs metres de
la platja. Satisfaria a qualsevol que busqués estar just al centre de Sitges, al costat de
la platja, ia persones que valorin les propietats d'època i els entorns històrics.

lucasfox.cat/go/sit2471

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Jardí, Terres de marbre,
Sostres alts, Propietat d'època, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Vistes, Safareig, Llar de foc, Exterior,
Entrada de servei, Calefacció,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

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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