
VENUT/UDA

REF. SIT31712

1.275.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

7
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

244m²
Plànol  

407m²
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

Meravellosa casa d´estil mediterrani amb piscina,
elements rústics i molt ben conservada, a la zona de Sant
Sebastià, molt a prop del nucli antic de Sitges, de l
´estació de tren i de la platja.

Aquesta antiga casa adossada cantonera acuradament restaurada incorpora
elements moderns alhora que conserva algunes característiques històriques com les
bigues de fusta o la porta principal dentrada. Compte a més amb un apartament a la
planta superior amb la seva pròpia cuina i bany, ideal per a famílies que necessitin
un espai independent de la resta de la casa.

Destacar el porxo de grans dimensions a la planta principal que farà les delícies de
qualsevol reunió familiar o amb amics. La casa està perfectament orientada al sud,
cosa que li proporciona molt de sol a totes les estances.

Entrem a la casa a través d'un frondós jardí directament al saló menjador que és molt
acollidor amb les bigues de fusta, la gran lluminositat i la xemeneia. A la mateixa
planta hi ha la cuina que és oberta al saló.

Una escala ens porta a la planta intermèdia on trobem dues habitacions dobles i un
bany complet. A la planta primera hi ha 3 habitacions dobles més, una amb bany
complet i un segon bany que dóna servei a les altres dues habitacions. Totes les
estances donen sortida a una terrassa assolellada.

Finalment, a la planta superior hi trobem un apartament amb la seva pròpia cuina,
bany i dues habitacions dobles. Cal destacar que aquest espai es va realitzar
recentment i es troba pràcticament com a nou. Des d´aquesta planta tenim unes
agradables vistes al mar.

A la part del darrere de la casa, trobem una piscina de grans dimensions. La casa
també té garatge amb capacitat per a un cotxe gran.

Aquest atractiu habitatge és una casa familiar perfecta amb jardí molt a prop del cor
de Sitges, així com una segona residència, a prop de tots els serveis.

És una gran oportunitat per adquirir una casa clàssica molt a prop del mar. Poseu-
vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/sit31712

Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Zona chill-out, Renovat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Barbacoa, Alarma, Aire condicionat,
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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	Meravellosa casa d´estil mediterrani amb piscina, elements rústics i molt ben conservada, a la zona de Sant Sebastià, molt a prop del nucli antic de Sitges, de l´estació de tren i de la platja.

