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DESCRIPCIÓ

Torre moderna i espaiosa en venda a prop de Sitges i
Castelldefels amb unes vistes precioses de la muntanya.
Casa de nova construcció al Parc Natural del Garraf.
Descripció:
Aquesta casa familiar de nova construcció es troba en una zona molt tranquil·la del
Parc Natural del Garraf, a només 10 minuts de la platja de Castelldefels i a un quart
d’hora de Sitges.
Gràcies a les grans finestres, la casa té unes vistes precioses de la muntanya des de
tots els racons. Aquesta torre fantàstica compta amb un jardí privat enorme i zona de
piscina.
Tot entrant a la casa a través del vestíbul diàfan, a la dreta trobareu la sala
d’estar/menjador espaiosa de doble alçada amb una cuina moderna totalment
equipada. Aquesta zona té un bany complet. A la part esquerra de l’immoble, després
de pujar uns graons, trobareu dos dormitoris molt grans i un de més petit amb un
altre bany doble amb banyera. Després d’uns esglaons més hi ha un altre dormitori
amb bany i un espai de planta oberta que pot servir de despatx o sala de lectura i que
té vistes de la sala d’estar. Des d’aquest nivell tindreu accés directe a un balcó gran
de vistes espectaculars. Al nivell superior de la casa hi ha el dormitori principal amb
vistes del parc i que inclou vestidor, un bany complet enorme i una terrassa privada.
La casa l’envolta un jardí paisatgista amb més de 300 m2 de gespa, una altra terrassa
gran amb zona per menjar a l’aire lliure i la piscina.

Trets més rellevants:
-Aire condicionat i calefacció
-Calefacció central de gas
-Terra radiant
-Sistema d’alarma
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lucasfox.cat/go/lfs2474
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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-4 terrasses
-Sistema de vaporització de la terrassa
-Persianes elèctriques
-Videoporter amb entrada automàtica
-Llar de foc
-Garatge de dues places
-Pàrquing exterior molt ampli
-Al mig d’un Parc Natural
-L’immoble inclou dos milers de metres quadrats de terra
-Permís per construir-hi una casa addicional com a immoble independent
-Jardí paisatgista
-Sistema d’irrigació automàtica
-3 trasters addicionals de 50 m2 a sota de la casa
-Zona infantil exterior
-Casa familiar ideal
-Potencial de lloguer

Ubicació:
La comarca més meridional de la província de Barcelona, el Garraf, és una de les més
petites de Catalunya. La conformen un interior muntanyós i part de la Costa Daurada.
La localitat pesquera de Vilanova i la Geltrú n’és la capital. Sitges, però, és la ciutat
més turística de la comarca. A l’interior el ritme de la vida és més pausat i hi ha
diverses viles rurals i tranquil·les molt atractives.
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A Sitges s’hi arriba molt fàcilment des de Barcelona; només és a 40 km de distància.
L’autopista C-32 avança paral·lela al mar i el trajecte de tren de la capital fins a
Sitges, que també recorre el litoral, dura una mitja hora. A més, un autobús enllaça
l’Aeroport del Prat amb el municipi.

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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya

