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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa familiar de 4 dormitoris amb vistes al mar,
jardí privat i piscina, situada a la zona residencial de
Vallpineda, a pocs minuts a peu del centre de Sitges.
Aquesta casa unifamiliar semiadosada, que s'ofereix a un preu competitiu, està en
perfecte estat, llista per entrar a viure, i compta amb llicència de lloguer turístic.
Aquesta excepcional habitatge està en la cobejada zona residencial de Vallpineda, a
pocs minuts a peu del centre de Sitges i amb unes instal · lacions esportives
privades, com piscines cobertes ia l'aire lliure, pistes de tennis i pàdel, i un centre
d'equitació. A més, està molt a prop del British School of Barcelona, el que fa que la
zona estigui molt buscada per famílies.
A la planta baixa d'aquesta moderna casa trobem un gran saló-menjador amb llar de
foc i la cuina oberta. Aquest espai té una paret de vidre amb portes corredisses que
donen pas a la terrassa, al jardí ia la piscina, amb total privacitat. En aquesta planta
també hi ha un lavabo de convidats, una terrassa del darrere i una zona de
bugaderia.
A la primera planta hi ha el gran dormitori principal amb vestidor i bany privat, i al
costat hi ha un segon dormitori doble i un bany compartit. Tots dos dormitoris tenen
sortida a una terrassa privada amb vistes al mar.
L'última planta consta d'un dormitori i un despatx de planta oberta, amb sortida a
una espaiosa terrassa amb vistes panoràmiques al mar ia Sitges, amb l'emblemàtic
chapitel de l'església.
Al semisoterrani trobem un apartament a visitant totalment equipat amb entrada
independent i terrassa privada amb accés a la piscina. Aquest espai pot llogar a
turistes. El soterrani disposa d'una oficina, un traster i un garatge privat.
Una oportunitat excel·lent per a les famílies que busquin una llar tranquil al costat
del mar en una zona residencial exclusiva.
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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, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Llicència turística, S'accepten mascotes ,
Safareig, Seguretat, 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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