
VENDIDO

REF. SIT17062

479.000 € Apartmento - Vendido
apartmento Nova construção Quartos with 63m² terraço à venda em Sitges Town
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

2
Quartos  

1
wc  

77m²
Plano  

63m²
Terraço

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Major, 34, Sitges, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Linda baixa com um grande terraço à venda junto à praia,
no centro de Sitges.

Localizado em uma rua tranquila na área de San Sebastian, a apenas dois minutos a
pé da praia, este novo apartamento está perfeitamente localizado para desfrutar de
tudo o que Sitges tem para oferecer. Esta casa no piso térreo faz parte de um
desenvolvimento excepcional de novo edifício com estacionamento, uma pequena
sala de fitness e um fantástico terraço comum no telhado com áreas de relaxamento
e piscina.

Este apartamento desfruta de quartos luminosos e ensolarados, com um design
interior moderno. À esquerda da entrada, grandes portas de correr abrem para a
espaçosa sala de estar e cozinha. As portas envidraçadas dão lugar ao terraço de 63
m², que se estende ao longo de todo o piso, criando o espaço perfeito para desfrutar
do invejável clima mediterrânico. A moderna cozinha está equipada com micro-
ondas e forno Siemens e tem uma lavanderia separada.

Um corredor leva a um banheiro com chuveiro e um grande quarto duplo. No final do
corredor é o quarto principal com roupeiros, casa de banho privativa com chuveiro e
sair para o terraço.

É uma grande oportunidade para adquirir uma casa nova e com baixo consumo de
energia no coração desta encantadora cidade costeira. Seria interessante para os
compradores que procuram uma residência principal, bem como uma segunda casa
perfeita. É também uma oportunidade ideal para investidores que desejam obter um
bom retorno do seu investimento.

É possível adquirir o apartamento mobilado e é possível comprar um espaço de
estacionamento seguro no edifício.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/sit17062

Terraço, Piscina, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Obra nova,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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