REF. SIT31720

495.000 € Pis - Venut/uda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a Sitges
Town
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

3

2

133m²

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

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

Magnífic pis reformat al centre de la ciutat amb acabats d
´alta gamma i un gran pati, molt a prop de la platja i de
tots els comerços.
Entrem en aquest magnífic apartament al primer pis al vibrant cor de Sitges, a través
d'un vestíbul d'entrada que condueix a dues àrees diferents.
Davant nostre trobem el saló / menjador amb la seva cuina oberta, tots dos oberts a
un gran pati lluminós.
La cuina compta amb equipament d'alta gamma a més de grans prestacions com ara
campana encastada, celler o fins i tot il·luminació LED integrada. A través de la cuina
també accedim a un safareig amb espai d'emmagatzematge, així com a una galeria
coberta prou gran per guardar bicicletes i altres necessitats.
La sala d´estar, que s´obre al pati a través de grans finestrals, és lluminosa i també
compta amb excel·lents comoditats que inclouen mobles fets a mida, com una
prestatgeria, moble de televisió amb emmagatzematge, però també radiadors de
disseny.
Després arribem a un gran pati tranquil i lluminós de 40m2 que té un menjador amb
una gran taula que us permet rebre familiars i amics i una zona d'estar a l'aire lliure
on és bo llegir un llibre o divertir-se també. Aquesta darrera zona està coberta i
l'altra part del pati té una lona que es pot obrir o tancar segons es vulgui.
Des del pati també hi trobem accés a una segona terrassa ubicada un pis més amunt,
que té prou espai per a una taula i seients a l'aire lliure.
De tornada cap a l´entrada accedim a una gran zona de dormitori ben distribuïda, de
fet no hi ha dormitori contigu. Hi ha un primer dormitori doble amb armaris de paret
que s'obre a la galeria coberta i, per tant, és molt tranquil.
També disposem d´un altre dormitori individual que també dóna a aquesta galeria i
que també pot servir com a despatx.
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Terrassa, Parquet, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Traster
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Finalment, trobem el dormitori principal que té el seu balcó amb una petita vista al
mar a la nostra esquerra, la platja està a tir de pedra. El dormitori és espaiós i inclou
grans armaris demmagatzematge.
En aquesta zona de dormitori es troben dos banys, recentment renovats i fabricats
amb materials nobles, un amb banyera i un altre amb àmplia dutxa arran de terra.
L'apartament ha estat completament renovat recentment i compta amb l'última
instal·lació.
En estar ubicat molt a prop de la platja i al centre, és ideal per viure tot l'any o ideal
com a pied-à-terre ja que tot és a poca distància: compres, estació de tren, platja.
Per a les persones amb mobilitat reduïda, fins i tot hi ha accés a l'apartament a través
d'un pujaescales de mobilitat.
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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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