REF. SIT36369

595.000 € Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris amb 29m² terrassa en venda a Sitges Town, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç » 08870

3

2

120m²

29m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Fabulós i espaiós pis de 3 dormitoris amb 2 terrasses en
venda al centre històric de Sitges.
Aquest encantador pis està ubicat a la primera planta d'un edifici, amb només un
altre habitatge en una planta superior, situat en un carrer de vianants molt tranquil
al cor del nucli antic de Sitges, molt a prop de la platja.
Per un passadís accedim a la vivenda i unes vidrieres dobles ens condueixen a la
zona de dia oberta. Compte amb sostres voltats catalans i una bonica xemeneia amb
rajoles de mosaic, així com armaris encastats. A l'altre extrem de l'estada, trobem una
cuina moderna amb detalls de bon gust com una pica de marbre massís i taulells de
marbre, així com una placa d'inducció Siemens i un forn encastat Balay. La cuina té
una gran finestra que s'obre a la bonica i espaiosa terrassa que està envoltada de
plantes i té vista sobre les teulades dels voltants.
A la dreta del passadís, hi trobem un dormitori individual, però amb espai per a un
llit doble petit. Finalment, ofereix un bany compartit, després el dormitori principal
amb bany privat i un dormitori doble que donen a la terrassa davantera.
Aquest pis es presenta recentment reformat amb terres de fusta de qualitat, aire
condicionat integrat i banys de ciment polit; una llar perfecta a Sitges, gràcies a la
seva cèntrica ubicació per a tot, però alhora molt tranquil·la.
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lucasfox.cat/go/sit36369
Terrassa, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, 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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