
VENDIDO

REF. SIT29017

185.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quarto à venda em Sitges Town, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

1
Quartos  

1
wc  

40m²
Plano

+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

Apartamento de construção novo com cerca de 40 m² no
centro de Sitges, muito perto da estação ferroviária e do
centro da cidade.

A apenas 2 minutos a pé da estação ferroviária e de todos os serviços que Sitges
oferece, encontramos este apartamento de 40 m², com terraço privativo, amplo
quarto, kitchenette e casa de banho completa. A casa é muito tranquila, com vista
para um pátio interno.

Esta casa é o espaço perfeito para desfrutar do invejável clima mediterrâneo graças
à sua proximidade da praia. Uma oportunidade única de adquirir um apartamento no
centro de Sitges, com interiores modernos e muito perto do centro e da praia.

O edifício encontra-se totalmente remodelado e tem belos acabamentos
mediterrânicos.

Esta casa é ideal para ter uma residência no centro de Sitges a um preço competitivo.
É também uma oportunidade interessante para investidores que buscam um bom
retorno.

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

lucasfox.pt/go/sit29017
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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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