REF. SIT36053

950.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Sant Pere Ribes
Espanya » Barcelona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó » 08810
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Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Encantadora vila de 4 habitacions en venda amb piscina,
situada a la cotitzada zona residencial Los Viñedos de
Sant Pere de Ribes, a prop de Sitges.
És un privilegi presentar-vos aquest xalet unifamiliar impecable, que es troba a la
molt buscada zona residencial de Los Viñedos, a Sant Pere de Ribes, a prop de Sitges.
Poques vegades surten propietats al mercat per vendre en aquesta comunitat de
cases i, per tant, és una rara oportunitat d'adquirir-ne una.
Entrem a la propietat pel jardí davant de la casa, on una terrassa coberta està
perfectament situada per menjar a l'exterior. Entrant a la casa, entrem a un passadís
que porta a la sala d'estar/menjador en forma de L amb bonics terres de fusta i accés
al jardí posterior orientat al sud amb piscina. La cuina està situada al costat de la
sala d'estar.
Des del passadís, a la dreta, trobem una habitació doble amb bany en suite, una
segona habitació doble amb accés directe al jardí, una habitació individual més
petita i un bany familiar.
Pujant les escales, entrem a un ampli dormitori principal amb bany en suite i vestidor,
a més hi ha un despatx amb sortida a una terrassa que ofereix unes vistes
panoràmiques meravelloses a Los Viñedos.
El jardí assolellat acull una piscina privada. Al costat de la casa, comunicada amb la
cuina, trobem una zona de barbacoa. Finalment, hi ha un edifici annex, que allotja un
dormitori amb bany per al personal de servei i un garatge amb traster.
Aquesta és una oportunitat única perquè una família compri una propietat en
condicions de mudança, per viure-hi tot l'any o utilitzar-la com a casa
d'escapada/vacances de cap de setmana.
Si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i per
organitzar una visualització.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya

lucasfox.cat/go/sit36053
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament, Traster,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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