
VENDIDO

REF. SIT34327

399.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quarto with 19m² terraço à venda em Els Cards
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

1
Quartos  

1
wc  

55m²
Plano  

19m²
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

Apartamento loft de design virado a sul para venda com
vistas espetaculares do mar na popular área residencial
Casas del Mar, perto de Sitges e Vilanova i La Geltrú.

Este lindo apartamento foi totalmente remodelado em 2020 e transformado num loft
único com acabamentos de alta qualidade.

Ele está localizado em uma das melhores posições em Casas del Mar, um complexo
residencial popular em Mas d'en Serra. O complexo, que é habitado durante todo o
ano por moradores locais e internacionais, tem uma piscina comunitária de 600 m²,
piscina infantil, jardins e segurança 24 horas.

Entrando na casa através de um terraço privado, encontramos a área de estar, jantar
e cozinha em plano aberto com acesso ao terraço na frente. Além disso, há um
banheiro com chuveiro e pia dupla. Quando anoitece, a sala pode ser facilmente
convertida em quarto, pois está equipada com uma confortável cama de casal que se
dobra da parede e fica completamente escondida durante o dia. Uma solução
inteligente para otimizar o uso do espaço disponível.

Do terraço virado a sul pode desfrutar de magníficas vistas sobre o Mediterrâneo,
especialmente ao pôr-do-sol, quando o ambiente é bastante mágico.

Este apartamento tipo loft é uma casa única na zona e é um excelente investimento
para um casal ou um único profissional utilizar como residência de fim-de-semana,
casa de férias ou mesmo para viver todo o ano.

lucasfox.pt/go/sit34327

Vistas ao mar , Elevador, Luz natural,
Estacionamento, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
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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