REF. SIT30579

1.490.000 € Casa / Vil·la - En venda

casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 44m² terrassa en venda
a Sitges Town
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870
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+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com
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Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Impressionant casa adossada recentment renovada amb
piscina al terrat i amb un perfecte estil de dissenyador
modern i vintage en venda en una ubicació immillorable
al centre de casc antic de Sitges, a prop de l&#39;estació,
de la platja i de les botigues.
Aquesta antiga casa adossada restaurada incorpora elements moderns alhora que
conserva algunes característiques històriques i es troba en una immillorable ubicació
cèntrica, però tranquil·la alhora, a pocs minuts a peu de l'estació i la platja.
A més d'una bonica façana d'època, ofereix 4 dormitoris, 3 banys i 2 terrasses al
terrat, així com una fabulosa piscina al terrat, tot distribuït en un total de 3 plantes.
Entrem a l'habitatge per una gran porta de fusta que condueix a un vestíbul d'entrada
independent que després s'obre a un gran saló-menjador amb una moderna cuina de
planta oberta. En un extrem, trobem amplis lluernes de vidre que banyen aquesta
zona de llum natural. Al centre de la cuina, se situa la gran illa, ia banda i banda la
resta del seu equipament, amb electrodomèstics integrats, així com un refredador de
vi i una enorme nevera / congelador d'estil americà amb dues portes. A l'altre extrem
de l'estada trobem un petit estudi i un lavabo de cortesia.
L'escala central i oberta de fusta, un veritable element arquitectònic, ens condueix a
la primera planta, amb el dormitori principal amb bany privat i armaris de sòl a sostre
tant al dormitori com al replà. Hi ha una segona estada gran en aquesta planta amb
el seu propi balcó francès, que actualment es fa servir com a cinema a casa, però que
podria usar-se també com a dormitori.
La segona planta consta de dos dormitoris més petits amb armaris encastats i un
gran replà obert que ens condueix a una assolellada terrassa. També hi ha un bany,
així com un safareig.
Finalment, les escales ens porten a la impressionant terrat amb una zona de descans
a l'ombra, una cuina d'estiu en un extrem i una piscina climatitzada a l'altre. La
terrassa gaudeix de vistes a la mar, així com vista sobre els bonics i exuberants
jardins a la part posterior de l'habitatge.
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Piscina, Piscina climatitzada, Terrassa,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
Zona chill-out
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Aquesta atractiva habitatge és una casa familiar perfecta al centre de Sitges, així com
una segona casa ideal en un carrer de vianants tranquil a prop de tots els serveis.
És una gran oportunitat per adquirir una casa adossada totalment modernitzada al
centre de Sitges. Poseu-vos en contacte per més informació.
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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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