REF. SIT30431

3.500.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 9 dormitoris en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

9

2

532m²

666m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant propietat de 9 habitacions en venda al
centre de Sitges, a pocs minuts de la platja. Una obra
mestra modernista/neoclàssica que és la joia de la
corona del Sitges modern.
Des dels insospitats carrers bulliciosos de l'actual Sitges, entrem a aquesta propietat
per les imponents portes a un altre món carregat d'història.
lucasfox.cat/go/sit30431

Aquesta emblemàtica propietat està en venda al cor de Sitges, amb les platges i el
mar Mediterrani a pocs passos.
Entrem en aquesta casa excepcional per trobar 2 habitacions grans i acollidores que
són la sala d'estar i el menjador, amb una impressionant llar de foc que faria de
qualsevol vetllada d'hivern una experiència deliciosament acollidora.
Hi ha una cuina, un rebost i un bany de cortesia per a més comoditat, juntament amb
2 habitacions més que es poden utilitzar com a habitació de convidats o com a espai
d'oficina.
Quan entrem al meravellós passadís, hi ha una impressionant escala de marbre que
està envoltada de frescos pintats a mà, els plànols dels quals es conserven al Museu
del Disseny de Barcelona. L'escala de disseny art déco s'estén molt bé fins al primer
pis, on trobem 5 habitacions dobles i 2 banys molt grans. Al mirar les parets pintades
a mà, els nostres ulls se senten atrets per la claraboia més bonica i de colors
complexos. El dormitori principal principal s'obre a una terrassa que dóna al jardí
exuberant i extens de sota.
El tercer pis té espai per convertir-se segons sigui necessari i ofereix accés a una
gran terrassa oberta que és un espai increïble per prendre copes i entretenir amics i
familiars.
A la planta baixa trobem un celler per guardar la teva col·lecció de vins.
Aquesta preciosa propietat de Sitges és una oportunitat ineludible per al comprador
adequat que vulgui treballar en aquest projecte, ja sigui un inversor que vulgui tornar
aquesta esplèndida propietat a la seva antiga glòria amb una mica de modernització
alhora que conserva totes les seves característiques originals impressionants o una
família que seria un honor viure en una casa així.
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Terrassa, Jardí, Terres de marbre,
Sostres alts, Propietat d'època,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Característiques d'època,
Edifici modernista, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
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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