REF. MARAGALL-7-SITGES

Preu des de €295,000 Obra nova

Maragall 7 Sitges Pisos, Sitges Town, Barcelona
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sitges Town, Barcelona amb preus des de €295,000, 13 Pisos disponibles

13

1, 2 & 3

54m²

Unitats disponibles

Dormitoris

Dimensions des de

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Sitges
Town, Barcelona amb preus des de €295,000
Aquesta fantàstica promoció d'obra nova ofereix 18 pisos exteriors i se situa en un
carrer tranquil de Sitges, a només 2 minuts a peu de la platja i de totes les comoditats
que ofereix aquesta ciutat costanera amb encant.
Aquests habitatges d'alt nivell són el lloc perfecte per aprofitar al màxim el clima
envejable de la zona, ja que compten amb espai privat a l'aire lliure i amb unes
instal·lacions comunitàries excel·lents, com l'última planta amb piscina i zones chillout: tot en un edifici segur amb places d'aparcament i un petit gimnàs al soterrani.
L'edifici disposa de pisos a la planta baixa, la primera i segona planta ia la planta àtic,
tots amb àmplies terrasses privades. Una oportunitat extraordinària per adquirir una
nova i fabulosa habitatge amb eficiència energètica i uns interiors impecables en una
de les millors ubicacions al centre de la meravellosa Sitges.
Una oportunitat ideal tant per a persones que vulguin adquirir una primera
residència com per a aquells que busquin una segona residència en una ubicació
privilegiada al centre de Sitges, amb la platja a la porta de casa. També podria ser
una oportunitat interessant per a inversors que busquin un lloguer amb una bona
rendibilitat.
aspectes destacats
Acabats contemporanis d'alta qualitat
Diferents opcions de personalització disponibles
Habitatges sostenibles amb tecnologia d'eficiència energètica
Preciosa terrassa al terrat amb piscina i zones chill-out
Ubicació privilegiada a només 2 minuts a peu de la platja
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lucasfox.cat/go/maragall-7-sitges
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Pis

€295,000

Planta 0

1 Dormitoris 1 Cambres de bany

54m²

Pis

€350,000

Planta 0

2 Dormitoris 1 Cambres de bany

73m²

Pis

€520,000

Planta 0

2 Dormitoris 1 Cambres de bany

77m², Terrassa 63m²

Pis

Venut/uda

Planta 0

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

93m², Terrassa 39m²

Pis

€425,000

Planta 1

2 Dormitoris 1 Cambres de bany

61m², Terrassa 16m²

Pis

€495,000

Planta 1

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

81m², Terrassa 19m²

Pis

€550,000

Planta 1

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

90m², Terrassa 7m²

Pis

€605,000

Planta 1

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

94m², Terrassa 12m²

Pis

€450,000

Planta 2

2 Dormitoris 1 Cambres de bany

63m², Terrassa 6m²

Pis

€495,000

Planta 2

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

82m², Terrassa 7m²

Pis

€550,000

Planta 2

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

83m², Terrassa 7m²

Pis

€710,000

Planta 3

3 Dormitoris 1 Cambres de bany

90m², Terrassa 51m²

Pis

€725,000

Planta 3

3 Dormitoris 1 Cambres de bany

92m², Terrassa 52m²

Pis

€770,000

Planta 3

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

83m², Terrassa 42m²

Pis

Reservado

Planta 3

3 Dormitoris 2 Cambres de bany

85m², Terrassa 44m²
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Rendiment
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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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