
REF. SIT16879

4.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Vallpineda
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

719m²
Plànol  

1.097m²
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

Extraordinària vila de disseny que redefineix el luxe en
una exclusiva urbanització a prop de Sitges.

Aquesta impressionant vila és una fusió de l'arquitectura moderna i el confort,
creada per un prestigiós estudi d'arquitectura, i dissenyada per un arquitecte i
interiorista de renom. Situada a l'exclusiva urbanització de Vallpineda amb vistes al
mar, compta amb quatre plantes amb uns interiors espectaculars i uns exteriors
preciosos.

Totes les plantes compten amb acabats elegants, distribucions innovadores,
il·luminació i tecnologia d'avantguarda, i àmplies extensions de vidre per connectar
els diferents espais de vida, treball i nit, i crear un entorn amb tots els luxes del segle
XXI.

La vila ofereix un fantàstic gimnàs amb spa i bany turc, una piscina coberta i un espai
chill-out amb bar. També podrà gaudir de sol tot el dia i del perfecte microclima
mediterrani en les cures jardins amb piscina exterior de 21 metres i zona de platja,
barbacoa i cabana. Les terrasses en les dues plantes superiors tenen vistes
excel·lents i proporcionen uns exteriors més luxosos.

Els espectaculars dormitoris i banys combinen sofisticats detalls de disseny amb
il·luminació i decoració avantguardistes. Destaca el dormitori principal amb llar de
foc, zona de descans, vestidor, bany privat i una fabulosa terrassa.

En tot l'habitatge trobarà característiques excepcionals que demostren que s'han
cuidat tots els detalls. L'extraordinari saló principal és de doble altura i està coronat
per un sostre de vidre que forma l'eix de la planta superior, que també té un sostre
de vidre retràctil i que actualment s'utilitza com un espai d'oficina immillorable.

Al soterrani hi ha un gran garatge per a 4 cotxes i motocicletes, al qual s'accedeix per
les elegants portes d'entrada i la calçada. Un apartament de servei permet allotjar al
personal o més convidats.

lucasfox.cat/go/sit16879

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat, Ascensor,
Sostres alts, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Saló de bellesa , Safareig,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals
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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.

REF. SIT16879

4.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Vallpineda
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

719m²
Plànol  

1.097m²
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

	Extraordinària vila de disseny que redefineix el luxe en una exclusiva urbanització a prop de Sitges.

