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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de disseny contemporani amb vistes
panoràmiques al mar i piscina infinita, a la cobejada zona
residencial de Can Girona, Sitges.
Aquesta espaiosa vila moderna va ser construïda el 2004 i ofereix 5 dormitoris i
vistes panoràmiques al mar des de la increïble piscina infinita. Es troba en un
tranquil urbanització privada de Sitges i seria l'habitatge ideal per a una família, per
als amants del golf o com habitatge de vacances de luxe a la platja.
La vila es distribueix en diversos nivells, de manera que és un habitatge molt
interessant. La planta baixa té un ampli saló-menjador a dos nivells que està
connectat amb la terrassa, que dóna al jardí i la piscina amb increïbles vistes al mar.
També hi ha una cuina gran amb safareig.
A la primera planta hi trobem 2 dormitoris que comparteixen un bany. En pujar uns
graons més donem amb un altre dormitori, aquest amb bany privat, i finalment
arribem al dormitori principal, connectat amb una cambra de bany, amb vestidor i
balcó. Des d'aquí podem tornar a pujar fins arribar a l'oficina / espai polivalent.
Aquests espais estan connectats gràcies a una preciosa escala.
A la planta inferior, sota el saló, hi ha un garatge doble, diverses zones de traster, les
dependències del servei, un celler i una sauna. Els jardins compten amb una gespa i
una zona de tarima que envolta la piscina.
Una oportunitat excepcional per adquirir un habitatge glamurosa i espaiosa en la
millor part de Sitges, que sempre està molt demandada i ofereix envejables vistes al
mar.
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Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa, Spa,
Garatge privat, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
Safareig, Vestidor, Vistes
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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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