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DESCRIPCIÓ

Oportunitat única per adquirir una magnífica propietat
d&#39;època amb 8 dormitoris, jardí i piscina al Passeig
Marítim de Sitges.
Just davant de la platja, al passeig Marítim de Sitges, ia 10 minuts de el centre trobem
ubicada aquesta preciosa vila colonial de 700 m² construïda a principis de segle XX.
La propietat sempre ha format part de la mateixa família, que l'ha conservat amb
molt afecte.
L'exquisida façana blanca orientada cap al sud compta amb un rellotge de sol i
finestres amb persianes de llistons tradicionals, amb vistes a la Mediterrània i al
Passeig Marítim amb palmeres. En la part posterior trobem un bonic jardí pla amb
zona de gespa i piscina privada.
A l'entrar a la vila observem els impressionants sostres alts de l'rebedor que donen
pas mitjançant unes portes de vidre a un saló de grans dimensions. Aquest espai té
vistes a la mar i té 4 ambients diferenciats connector per arcs i portes dobles. Aquí
trobem 3 xemeneies i finestres en els 4 costats, que permeten l'entrada d'abundant
llum natural. Unes portes dobles connecten aquesta zona de dia amb la terrassa
davantera i amb el jardí del darrere privat. En aquesta planta també hi trobem un
lavabo de cortesia i la zona de el servei.
La primera planta disposa de 6 dormitoris dobles i de l'fantàstic dormitori principal
amb vistes a la mar i a jardí, una terrassa privada i la seva pròpia cambra de bany, a
què també es pot accedir des d'un altre dormitori. Una cambra de bany complet
familiar completa aquesta planta. Tots els dormitoris tenen armaris encastats i es
disposen al llarg d'un llarg passadís amb sostres molt alts.
La segona i última planta de la vila acull un petit dormitori doble a la torre amb bany
privat, i pujant unes escales arribem a la gran terrat amb espectaculars vistes des de
totes bandes.
Al soterrani trobem una gran cuina amb zona de menjador per al servei, un dormitori,
una cambra de bany, un safareig i 2 trasters grans que podrien convertir-se en sala
de jocs, home cinema o gimnàs, per exemple. A més, el garatge ofereix 2 places
d'aparcament.
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A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Paviments hidràulics,
Propietat d'època, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out
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Aquesta exquisida vila seria ideal per a famílies que busquin un habitatge luxosa i
singular o una segona residència amb una rendibilitat molt elevada per a lloguers
turístics.
Una oportunitat única per adquirir una singular propietat històrica en una ubicació
privilegiada, al Passeig Marítim de Sitges.

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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