REF. SIT28216

€490,000 Pis - En venda

Pis de 4 dormitoris amb 75m² terrassa en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Lluminós tríplex amb àmplies terrasses i vistes a la mar,
en venda a 5 minuts a peu de centre de Sitges i de
l&#39;estació de tren.
Aquest meravellós tríplex, gran i assolellat, se situa prop de centre de Sitges i es
presenta en unes condicions impecables. L'habitatge disposa d'ascensor, garatge
privat i una gran terrassa amb increïbles vistes a la mar ia la muntanya.
lucasfox.cat/go/sit28216

Consta de 143 m² de vivenda i 75 m² de terrasses.
Entrem a l'habitatge per un ampli distribuïdor que dóna accés a un saló amb sortida
a una terrassa de bones dimensions ia una moderna cuina equipada i semioberta, la
qual compta amb safareig. En aquest mateix nivell trobem un dormitori doble, que
podria ser també perfecte com a zona de treball, i un lavabo de cortesia. La terrassa
d'aquesta planta gaudeix de vistes clares a la mar ia la muntanya, per la qual cosa és
perfecta com a menjador d'estiu.
A la planta inferior tenim un dormitori principal amb bany privat, dos dormitoris
dobles i un segon bany. Tots els dormitoris disposen d'armaris de paret i abundant
llum.
La planta superior hi ha una espectacular terrassa de grans dimensions que ocupa
tota la planta de pis. A la part davantera tenim sol tot el dia i és el lloc perfecte per
relaxar-se gaudint de l'aire fresc i de les meravelloses vistes a Sitges i a la mar.
També hi ha una zona de barbacoa i una caseta infantil que farà les delícies dels més
petits.
L'immoble disposa a més d'una plaça d'aparcament.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta excel·lent habitatge amb
terrasses, vistes i piscina comunitària.
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lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya

Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Barbacoa, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Traster, Vistes,
Zona chill-out
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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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