
VENUT/UDA

REF. SIT23728

850.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Els Cards
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

285m²
Plànol  

439m²
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

Fantàstica casa de disseny contemporani amb acabats
d&#39;alta qualitat, excel · lents vistes a les muntanyes i
molt lluminoses.

Entrem en aquest habitatge, situada en un recinte de cantonada, per una porta
d'entrada que dóna un rebedor amb un lavabo com a visitant a mà dreta, i una porta
corredissa doble de fusta que condueix, tot recte, a la sala. El saló-menjador, amb ple
llum natural, disposa d'una cuina oberta en un extrem, i de sortida a una piscina per
3 grans portes dobles de vidre corredisses.

La cuina es beneficia d'armaris a les parets i d'una gran illa central amb placa
d'inducció integrada, wok, graella i placa calefactora. A la dreta d'aquest espai, es
presenta un dormitori que actualment s'utilitza com gimnàs, però que també podria
destinar-se a dormitori addicional. A l'altre costat de la sala, trobem una agradable
sala d'estudi a la qual també s'accedeix per unes portes corredisses de fusta.

La preciosa escala oberta de fusta i crom us guiarà a la planta superior, que es
compon de 4 dormitoris dobles i 2 banys familiars (1 amb dutxa i l'altre amb banyera).
A més, hi ha la gran suite principal amb el seu propi vestidor i bany.

A la segona planta, trobem una bonica terrassa a l'última planta amb una zona de
bar, una cuina oberta i una fantàstica zona chill-out coberta amb mobles i finestres
en els 3 costats. El terrat s'alça sobre l'agradable paisatge, que ofereix vista sobre els
turons i, al lluny, a la mar.

Exterior ofereix una gran piscina envoltada d'una zona pavimentada, amb un pràctic
tendal per relaxar a l'ombra en els mesos de més calor. El jardí, que envolta
l'habitatge, compta amb boniques plantes i amb gespa artificial per facilitar el seu
manteniment.

Aquesta vila contemporània seria una casa familiar ideal gràcies a la seva ubicació a
prop de Sitges i de 3 escoles internacionals a poca distància.

lucasfox.cat/go/sit23728

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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