
VENDIDO

REF. SIT19162

649.000 € Casa / Vila - Vendido
casa / vila Quartos à venda em Terramar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

3
Quartos  

2
wc  

95m²
Plano  

147m²
area do terreno

+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

Casa compacta com jardim e garagem, a 200 metros da
praia para venda na área exclusiva de Vinyet, Sitges.

Esta bonita moradia com jardim privado está à venda em Vinyet, uma das áreas
residenciais mais exclusivas de Sitges. Está localizado a 200 metros da praia e a 800
metros do centro de Sitges, o que o torna um local ideal para fugir durante um fim de
semana ou um lar perfeito para um casal ou uma família pequena viver o ano todo.
perto de todos os tipos de serviços.

No térreo, encontramos a sala de estar com acesso ao jardim através de grandes
portas de correr. Há uma cozinha totalmente equipada e um quarto de serviço na
parte traseira. Uma casa de banho completa esta altura.

O primeiro andar abriga a área noturna, com dois grandes quartos duplos que se
beneficiam do acesso a um amplo terraço. Além disso, há um quarto de solteiro
menor, um banheiro da família e uma arrecadação. A casa inclui em seu preço um
espaço de estacionamento em uma garagem subterrânea comunitária.

Esta casa seria uma casa de família ideal em uma área residencial tranquila, perto da
praia, do centro da cidade e bem conectada a Barcelona.

lucasfox.pt/go/sit19162

Terraço, Jardim, Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada,
Ar condicionado, Alarme
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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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