
VENUT/UDA

REF. SIT23859

€420,000 Àtic - Venut/uda
Àtic de 2 dormitoris en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

73m²
Edificats  

5m²
Terrassa

+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

Àtic de 2 dormitoris amb piscina comunitària, en venda
situat sobre el port esportiu de Sitges ia 5 minuts a peu
de centre de la ciutat.

Aquest preciós àtic se situa a la tercera planta d'un edifici amb ascensor. La porta
davantera ens condueix directament a la sala-menjador que compta amb unes
enormes vidrieres que ofereixen unes espectaculars vistes a l'port esportiu. Disposa
a més d'una terrassa coberta que amplia l'espai de la sala. A la banda contrària,
trobem una cuina oberta.

El pis ofereix dos dormitoris dobles, un amb bany privat, i un bany compartit. A més,
hi ha un petit armari on es disposa la rentadora i l'assecadora. Finalment, hi ha un
altell que podria obrir-se per aconseguir sostres de doble alçada.

Disposa d'una zona comunitària amb jardins amb gespa i una piscina de grans
dimensions.

Aquesta bonica habitatge ve equipada amb calefacció central per als mesos d'hivern i
ventiladors de sostre per mantenir l'espai fresc durant l'estiu. Seria una magnífica
segona residència, en la qual podrà gaudir de tot el que Sitges té per oferir, a la volta
de cantonada.

Poseu-vos en contacte per més informació.

lucasfox.cat/go/sit23859

A primera línia de mar , Vistes al mar ,
Piscina, Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Sostres alts,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Finestres de doble vidre ,
Safareig

REF. SIT23859

€420,000 Àtic - Venut/uda
Àtic de 2 dormitoris en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

73m²
Edificats  

5m²
Terrassa

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/sit23859
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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