
VENDIDO

REF. SIT27218

498.000 € Penthouse - Vendido
Penthouse Quartos with 80m² terraço à venda em Els Cards, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

4
Quartos  

3
wc  

130m²
Plano  

80m²
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

Duplex espetacular com grandes plataformas e vistas
para o mar à venda na urbanização Casas del Mar, muito
perto de Sitges.

Duplex moderno de 4 quartos à venda em Casas del Mar, um complexo residencial em
Mas d'en Serra, a apenas 10 minutos de carro de Sitges e a 5 minutos de Vilanova i la
Geltrú. O complexo, que é habitado durante todo o ano por locais e estrangeiros,
inclui uma piscina comum de 600 m², piscina infantil, jardins e segurança 24 horas.

É uma peça única por se tratar de uma das casas com as melhores vistas de todo o
complexo e com grandes melhorias como casas de banho renovadas, ligação satélite
em todos os quartos, Wi-Fi, 2 casas de banho com hidromassagem, lareira e um
maravilhoso grande jacuzzi num dos terraços com ozonoterapia e cromoterapia e
água quente e fria para utilizar em qualquer época do ano. Todos os terraços
possuem toldo elétrico.

Graças à sua orientação, este impressionante duplex goza de muita luz natural ao
longo do dia. No piso superior, um hall com casa de banho de serviço dá acesso à
ampla sala de estar / jantar com acesso a um amplo terraço de canto, de onde pode
desfrutar de bonitas vistas sobre o mar e o parque natural de Garraf. A generosa
dimensão deste terraço permite-lhe ter várias zonas de estar (sala de jantar exterior
e zona de chill-out). A cozinha tem acesso direto a um terraço onde pode comer ao ar
livre com total privacidade. No mesmo piso temos um quarto que actualmente é um
escritório que pode facilmente ser transformado em quarto e numa casa de banho.

No piso inferior encontram-se três quartos, duas casas de banho completas e um
segundo terraço muito soalheiro com vista frontal para o mar. Todos os quartos têm
acesso directo ao terraço onde encontramos um jacuzzi de áreas generosas.

Uma casa em perfeito estado de conservação e com grandes melhoramentos
arquitectónicos que a tornam ideal para viver todo o ano ou como casa de férias.

Contate-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/sit27218

Vistas ao mar , Vistas à montanha,
Primeira linha do mar , Terraço, Piscina,
Serviço de porteria, Pavimento de mármore,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Àrea chill out,
Ar condicionado,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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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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	Duplex espetacular com grandes plataformas e vistas para o mar à venda na urbanização Casas del Mar, muito perto de Sitges.

