
PREÇO REDUZIDO

REF. SIT4008

2.550.000 € Casa / Vila - Venda - Preço reduzido
Casa / Vila Quartos à venda em Terramar, Barcelona
Spain »  Barcelona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

5
Quartos  

4
wc  

451m²
Plano  

1.346m²
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

Villa de design contemporâneo espetacular, com vista
panorâmica do mar e piscina infinita, na cobiçada área
residencial de Can Girona, Sitges.

Esta espaçosa villa moderna foi construída em 2004 e oferece 5 quartos e vista
panorâmica do mar a partir da incrível piscina infinita. Ele está localizado em uma
urbanização privada tranquila de Sitges e seria o lar ideal para uma família, para os
amantes do golfe ou como uma casa de férias de luxo na praia.

A vila está distribuída em vários níveis, tornando-a uma casa muito interessante. O
piso térreo tem uma grande sala de estar em dois níveis, que é conectada ao terraço,
com vista para o jardim e a piscina com vistas incríveis do mar. Há também uma
grande cozinha com lavanderia.

No primeiro andar, encontramos 2 quartos que compartilham um banheiro. Subindo
mais alguns degraus, encontramos outro quarto, este com banheiro privativo, e
finalmente chegamos ao quarto principal, conectado a um banheiro, com closet e
varanda. A partir daqui, podemos voltar para o escritório / espaço multiuso. Estes
espaços estão conectados graças a uma bela escadaria.

No piso inferior, embaixo da sala, há uma garagem dupla, várias áreas de
armazenamento, as unidades de serviço, uma adega e uma sauna. Os jardins têm um
gramado e uma área de plataforma ao redor da piscina.

Uma oportunidade excepcional para adquirir uma casa glamourosa e espaçosa na
melhor parte de Sitges, sempre em alta demanda e com vistas invejáveis do mar.

lucasfox.pt/go/sit4008

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim, Spa,
Private garage, Parquet, Estacionamento,
Vistas, Vestiário, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Exterior, Entrada de serviço, Chaminé,
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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