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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila ultramoderna amb piscina i vistes al mar
ia un camp de golf, en venda a l&#39;exclusiva zona de
Can Girona, a Sitges.

En una tranquil·la i exclusiva zona de Sitges, amb seguretat les 24 hores, trobem
situada aquesta luxosa vila contemporània de disseny amb boniques vistes al mar ia
un camp de golf. Va ser construïda el 2010 i ofereix una superfície construïda de 487
m².

La vila, que presenta un disseny contemporani en forma de cub, està envoltada per
un jardí a nivells fàcil de cuidar amb diverses terrasses pavimentades decorades amb
plantes tropicals. També hi ha zones tarimadas amb fustes tropicals, tendals de vela
automàtics i un jacuzzi que recorre la piscina allargada.

Dins la vila hi trobem línies clares, finestrals enormes de terra a sostre i terres de
ciment polit. La vila es condiciona en diverses plantes, amb les principals zones de
dia ubicades a la segona planta. Aquí trobem una cuina Boffi gran de disseny amb
una illa gran i taulells Corian, un frigorífic doble electrodomèstics Gaggenau, plaques
d'inducció i graella Teppenyaki.

El saló ofereix una televisió que pot ocultar fàcilment al sostre quan no es faci servir
per no obstruir les vistes, amb un comandament a distància per canviar l'angle.
També hi ha una altra televisió d'aquest tipus en el dormitori principal. Al costat de la
sala hi trobem una estada a part amb portes corredisses que podria usar-se com a
despatx o com a sala de jocs.

Les zones de dia tenen parets de vidre amb vistes al mar i al camp de golf, i estan
comunicades amb la gran terrassa amb jacuzzi. A més, hi ha un annex a part, amb el
seu propi bany, que podria connectar-se a la casa principal amb una passarel·la de
vidre o una pèrgola.

La planta superior disposa d'un espai de planta oberta que porta fins a la gran terrat
amb fantàstiques vistes, mentre que la planta baixa disposa de 3 banys i 4 dormitoris
dobles amb terres de fusta d'alta gamma, també amb sortida a la zona de piscina.
Totes les plantes estan connectades per una preciosa escala i un ascensor, tots dos
de vidre. Finalment, a la planta inferior trobem el safareig o traster, així com el
gimnàs, una cambra de bany i la sauna.

lucasfox.cat/go/sit4935

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Spa,
Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cinema domèstic, Entrada de servei,
Exterior, Finestres de doble vidre ,
Llar de foc, Obra nova, Safareig, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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La vila també compta amb calefacció per terra radiant, un sistema d'alarma amb
sensors i un sistema de domòtica d'avantguarda.

Un habitatge moderna magnífica en un barri tranquil i segur amb un gran potencial
de rendibilitat.

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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