
VENUT/UDA

REF. SIT28519

875.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Els Cards
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08812

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

272m²
Plànol  

879m²
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

Habitatge familiar molt ben conservada amb vistes
excepcionals, amplis jardins i piscina, a punt per entrar a
viure i gaudir.

A l'entrar a la parcel·la, una gespa ben cuidat i uns amplis jardins ens condueixen fins
a l'interior, on ens dóna la benvinguda un espaiós i acollidor rebedor.

A la seva dreta se situa una gran cuina americana totalment equipada amb accés a la
piscina ia la zona de menjador / barbacoa exterior. Fora trobem també un bany i una
dutxa, perfectes per gaudir còmodament d'esmorzars a l'aire lliure en els mesos més
calorosos.

A l'esquerra de l'entrada principal tenim un espaiós i lluminós saló-menjador, al
costat de el qual hi ha una sala de televisió que es podria utilitzar com a dormitori.
Completen la planta baixa un generós bany familiar amb dutxa.

Vam pujar a la planta superior per una escala de marbre molt luninosa gràcies als
seus espectaculars cristalls. A l'arribar a dalt, a la dreta trobem un gran dormitori
principal amb bany privat, vestidor i balcó amb vista sobre la muntanya i a la mar. En
aquest nivell també hi ha un espai d'oficina / dormitori individual i un bany familiar
separat.

Si continuem per les escales, la segona planta acull una meravellosa terrat amb
espectaculars vistes a port de Villanova, a la mar ia les muntanyes circumdants. És el
lloc perfecte per relaxar-se i llegir un llibre o gaudir d'una copa de vi amb la posta de
sol com a teló de fons.

En el nivell inferior tenim una meravellosa celler amb sostres de volta catalana, un
bany i una dutxa.

L'immoble també ofereix un garatge per a tres cotxes amb accés des de les portes
electròniques principals.

Els jardins i la piscina, exquisidament cuidats, fan d'aquesta casa una opció ideal per
a una família en augment. Es troba a cinc minuts en cotxe d'algunes de les millors
escoles internacionals de la zona, amb botigues i platges també a poca distància.

lucasfox.cat/go/sit28519

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Safareig, Renovat,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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	Habitatge familiar molt ben conservada amb vistes excepcionals, amplis jardins i piscina, a punt per entrar a viure i gaudir.

