
VENUT/UDA

REF. SIT34327

399.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 19m² terrassa en venda a Els
Cards
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

55m²
Plànol  

19m²
Terrassa

+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

Es ven pis loft de disseny orientat al sud amb
espectaculars vistes al mar a la popular zona residencial
de les Casas del Mar, a prop de Sitges i Vilanova i La
Geltrú.

Aquest bell pis va ser completament renovat el 2020 i transformat en un loft únic
amb acabats d'alta qualitat.

Es troba en una de les millors posicions de Casas del Mar, un popular complex
residencial a Mas d'en Serra. El complex, que està habitat tot l´any tant per locals
com per residents internacionals, compta amb piscina comunitària de 600 m², piscina
infantil, jardins i seguretat 24 hores.

En ingressar a l'habitatge a través d'una terrassa privada, hi trobem l'àrea de sala,
menjador i cuina de planta oberta amb accés a la terrassa al davant. A més, hi ha un
bany amb dutxa i lavabo doble. Quan cau la nit, la sala es pot convertir fàcilment en
un dormitori, ja que està equipada amb un còmode llit doble que es plega des de la
paret i queda completament amagat durant el dia. Una solució intel·ligent per
optimitzar lús de lespai disponible.

Des de la terrassa orientada al sud es gaudeix d'unes magnífiques vistes sobre la
Mediterrània, especialment cap al tard, quan l'ambient és força màgic.

Aquest pis tipus loft és un habitatge únic a la zona i és una excel·lent inversió per a
una parella o un sol professional per utilitzar com a residència de cap de setmana,
casa de vacances o fins i tot per viure tot l'any.

lucasfox.cat/go/sit34327

Vistes al mar , Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. SIT34327

399.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori amb 19m² terrassa en venda a Els
Cards
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

55m²
Plànol  

19m²
Terrassa

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/sit34327
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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	Es ven pis loft de disseny orientat al sud amb espectaculars vistes al mar a la popular zona residencial de les Casas del Mar, a prop de Sitges i Vilanova i La Geltrú.

