
REF. SIT34575

495.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 74m² terrassa en venda a Els Cards, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

179m²
Plànol  

74m²
Terrassa

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

Pis dúplex recent renovat amb una magnífica terrassa i
vistes al mar en venda a l'elegant zona residencial de
Casas del Mar a prop de Sitges.

Oportunitat única d'adquirir aquest pis dúplex renovat de tres dormitoris en una
ubicació privilegiada a Casas del Mar, un complex residencial a Mas D'en Serra a 10
minuts amb cotxe de Sitges ia 5 minuts de Vilanova i la Geltrú. Es pot considerar com
un dels pisos més ben presentats actualment del mercat. El complex compta amb
una zona comunitària de 600 m², amb piscina, piscina infantil i diversos jardins i es
beneficia de comptar amb seguretat les 24 hores; tot això per al gaudiment de la
comunitat, que solen ser residents internacionals i nacionals a parts iguals que
resideixen tot l'any. A més, disposa de diverses platges tranquil·les que són
accessibles a peu.

Com que l'habitatge compta amb orientació sud, gaudeix de llum natural abundant
durant tot el dia. A la planta principal, la planta d´accés, trobem el modern saló-
menjador diàfan que s´obre a la gran terrassa des de la qual es pot gaudir de
boniques vistes al mar. La cuina totalment equipada és àmplia i ben conservada. La
planta es completa amb un dormitori principal de grans dimensions i un bany
complet de planta oberta que ofereix una sensació d´amplitud digne d´un hotel de
cinc estrelles. A més, el dormitori té accés directe a la terrassa i calefacció per terra i
parets radiants per donar una calidesa sublim a tota estada. Cal destacar els grans
finestrals de l'estada, sense renunciar a la privadesa. L'àmplia terrassa està feta de
fustes nobles i ofereix una selecció de plantes mediterrànies, una zona coberta i una
zona de chill-out amb un petit estany amb peixos que donen un toc zen al conjunt.

A la planta superior hi ha dos dormitoris i un bany, amb una terrassa addicional
orientada al sud amb unes vistes increïbles sobre el mar mediterrani.

L'habitatge es beneficia d'un traster al vestíbul comunitari de grans dimensions i una
plaça d'aparcament al garatge.

Una excel·lent oportunitat per a una parella o una família petita que busqui un
magnífic àtic dúplex per gaudir tot l'any o per fer-lo servir com a escapada de cap de
setmana o de vacances. A més, podria haver-hi la possibilitat d'adquirir la llicència
turística, per la qual cosa té moltes possibilitats de lloguer de curta estada.

lucasfox.cat/go/sit34575

Vistes al mar , Terrassa, Piscina,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Seguretat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. SIT34575

495.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris amb 74m² terrassa en venda a Els Cards, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

179m²
Plànol  

74m²
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/sit34575
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


Poseu-vos en contacte per obtenir més informació sobre aquest pis dúplex en venda
en aquest exclusiu complex residencial.

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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	Pis dúplex recent renovat amb una magnífica terrassa i vistes al mar en venda a l'elegant zona residencial de Casas del Mar a prop de Sitges.

