
REF. SIT3150

960.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / Vila Quartos à venda em Levantina, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Quartos  

5
wc  

390m²
Plano  

650m²
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 de estilo contemporâneo com 5 quartos com vista
para o mar e 2 edifícios anexos.

Encontramos esta moradia isolada de estilo contemporâneo à venda a um preço
muito competitivo, em uma área residencial tranquila nas colinas de Sitges, com
belas vistas do mar e acesso à praia e Sitges de ônibus ou carro.

O piso térreo tem o quarto principal com closet, banheiro e vista para o mar. No
primeiro andar, encontramos uma sala dividida em dois níveis, com janelas e uma
clarabóia. A cozinha é em plano aberto e um corredor leva a um quarto grande, um
lavabo e a sala de serviço, com lavanderia. O segundo e último andar da casa tem um
banheiro, 2 quartos duplos e um amplo terraço com vistas incríveis do mar.

Há uma garagem com uma praça no nível da rua, um belo jardim com piscina e uma
área de relaxamento com uma pérgola de madeira.

Além disso, a propriedade inclui um apartamento separado de 30 m² com cozinha e
banheiro, e um prédio anexo de 80 m² com banheiro, que pode ser usado como outro
apartamento ou como academia ou sala de jogos. Ambos os edifícios anexos têm
suas próprias entradas.

A propriedade seria ideal para famílias, especialmente para os possíveis usos dos 2
edifícios anexos.

Seria um investimento muito bom para o mercado de aluguel de férias, graças à
piscina e às vistas. Também fica perto de Sitges e da praia e possui sua própria linha
de ônibus. O atual proprietário aluga a propriedade durante a alta temporada a um
bom preço.

lucasfox.pt/go/sit3150

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Private garage, Parquet,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Vestiário, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, 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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