
VENUT/UDA

REF. SIT14751

875.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Levantina, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

440m²
Plànol  

750m²
Dimensions del terreny

+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

Magnífica vila de 6 dormitoris amb un gran jardí i piscina,
en venda a l&#39;exclusiva urbanització de la Llevantina,
prop de la platja i el centre de Sitges. Compta amb
llicència turística.

Aquesta fabulosa habitatge familiar està en una ubicació fantàstica a l'exclusiva
urbanització de la Llevantina, a només 15 minuts a peu de les platges de Sitges ia 20
minuts del centre de la ciutat. Ofereix una superfície de 440 m², distribuïts en 3
plantes, i s'ubica en un recinte de 750 m² amb un jardí en perfecte estat amb
palmeres grans, llimoners i molts espais acollidors per sopar, prendre el sol o llegir a
l'ombra. La gran protagonista del jardí és la gran piscina de 9 x 6 metres.

Dins la vila hi trobem sòls de rajoles de terracota i estades àmplies que li aporten un
autèntic toc mediterrani. A la planta baixa hi ha un garatge, un safareig gran, un
lavabo i 1 dormitori, a més de l'accés a una terrassa coberta, que al seu torn condueix
al jardí i la piscina.

La primera planta ofereix el meravellós saló-menjador amb llar de foc i portes
corredisses que donen a una terrassa amb vista sobre la piscina, els jardins i el mar.
L'espaiosa cuina també es troba en aquesta planta de la casa, així com 2 dormitoris
dobles grans amb un bany compartit ampli, un safareig i un altre dormitori amb un
bany privat gran, armaris de paret enormes i una terrassa privada amb vistes al mar.
En aquest mateix nivell tenim una meravellosa "celler".

La segona planta l'ocupa l'ampli dormitori principal de luxe amb bany privat amb
banyera gran, dutxa, rentamans doble i bidet. També gaudeix de 2 terrasses privades
amb vistes al mar i un ampli vestidor.

En els exteriors, a més del jardí i la piscina, trobem una gran zona de barbacoa a la
part posterior de la casa, així com sauna i bany amb dutxa.

Aquesta vila seria ideal com habitatge familiar o com una envejable casa de vacances
a la Mediterrània, prop de la platja i la interessant ciutat de Sitges, en un entorn
tranquil i molt privat. A més, compta amb llicència turística.

lucasfox.cat/go/sit14751

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat
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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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