REF. SIT29017

185.000 € Pis - Venut/uda

pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

1

1

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Apartament d&#39;obra nova d&#39;uns 40 m² al centre
de Sitges, molt a prop de l&#39;estació de tren i de el
centre de la vila.
A tan sols 2 minuts a peu de l'estació de tren i de tots els serveis que ofereix Sitges,
trobem aquest apartament de 40 m², amb terrassa privada, dormitori ampli, cuina
americana i bany complet. L'habitatge és molt silenciosa, ja que dóna a un pati de
veïns interior.
Aquest habitatge és l'espai perfecte per a gaudir de l'envejable clima mediterrani
gràcies a la seva proximitat a la platja. Una oportunitat única d'adquirir un
apartament al centre de Sitges, amb interiors moderns i molt a prop de centre i de la
platja.
L'edifici està completament remodelat i gaudeix de bonics acabats mediterranis.
Aquest habitatge és ideal per tenir una residència al centre de Sitges a un preu
competitiu. També és una oportunitat interessant per a inversors que busquin
obtenir un bon rendiment.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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