
VENUT/UDA

REF. SIT25141

1.999.950 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 260m² terrassa en
venda a Levantina
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

387m²
Edificats  

576m²
Dimensions del terreny  

260m²
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

Increïble casa moderna de 5 dormitoris, amb
espectaculars vistes de 180º a mar, en venda a
Llevantina, Sitges.

Preciosa vila independent de 5 dormitoris amb impressionants vistes a la mar
Mediterrània i a el parc de Garraf, en venda a la zona tranquil·la de Llevantina, a 3
minuts amb cotxe de centre de Sitges, la platja i l'estació de tren.

L'habitatge ha estat renovat amb materials de la millor qualitat tant en els interiors
com en els exteriors de la casa, i actualment ofereix una decoració minimalista i
moderna amb línies netes. La nova zona enjardinada compta amb un sistema de reg
automàtic usant les aigües pluvials a més d'una fantàstica terrassa coberta amb una
piscina infinita de 7 x 4 metres. També ofereix una llar de foc, una cuina d'estiu, una
zona de terrassa per prendre el sol i un jardí tropical al nivell inferior. A més trobem
un petit jardí bonic d'herbes a el nivell del carrer.

Des del carrer accedim a la casa a través d'una gran porta d'entrada i des d'aquí, un
rebedor ens condueix a l'espaiós saló-menjador amb llar de foc moderna. Unes
portes corredisses que ocupen l'ample de totes les nits ens porten a una terrassa
gran amb vista a la mar, i la cuina oberta es presenta completament equipada i
compta amb una illa i sortida a la terrassa. En aquesta planta també hi trobem un
dormitori doble o un despatx amb bany.

A l'pujar les escales, trobem un magnífic gimnàs amb dutxa que dóna a la gran
terrassa amb vistes a la mar. Aquest espai es podria fàcilment estar convertit en un
altre dormitori o un apartament independent amb el seu propi accès.

La planta de descans disposa de 4 dormitoris amb banys privats i armaris encastats, i
3 d'ells tenen sortida a una terrassa o un balcó. El dormitori principal gaudeix d'una
cambra de bany amb una dutxa doble i una banyera. En aquesta mateixa planta,
també hi ha un gran vestidor, i un safareig.

Hi ha un garatge per a un cotxe a el nivell del carrer amb espai per a 2 cotxes
addicionals a l'entrada.

Una luxosa habitatge ideal per a una família o com a potencial inversió com lloguer
de llarga estada.

lucasfox.cat/go/sit25141

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Calefacció, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vestidor, 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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