
VENUT/UDA

REF. LFS7054

1.275.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Olivella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

651m²
Plànol  

3,500m²
Dimensions del terreny

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Major, 34, Sitges, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Àmplia vila rural amb un apartament de convidats, un
jardí gran i piscina i amb llicència turística per a 18
hostes, situada a Canyelles, a 10 minuts de Sitges.

Gran torre rural en bones condicions, en venda situada als turons de Sitges. Seria una
perfecta residència al camp o bé, com a petit hotel amb capacitat per a 18 hostes.

Accedim a la propietat per uns portes grans de fusta des del carrer. Des d'aquí, una
àmplia entrada ens condueix a la porta davantera. Unes grans portes dobles de fusta
s'obren a l'rebedor que disposa a l'esquerra, un lavabo de cortesia ia la dreta, l'ampli
saló-menjador amb una cuina moderna de planta oberta recentment instal·lada.
L'estada té vista sobre el jardí ia la piscina, així com a les muntanyes per unes
finestres amb doble orientació. A més, disposa d'una estufa de llenya per a les tardes
d'hivern.

A la dreta de l'rebedor, trobem dos grans dormitoris dobles amb vistes a jardí i la
master suite amb un bany privat recentment renovat amb doble si i banyera
exempta.

Unes escales des del saló ens condueixen a la primera planta, on hi ha dos grans
dormitoris dobles i dos banys. Aquí, es disposa un gran espai comú que actualment
s'utilitza com a sala d'estar, encara que podria habilitar-se com dos dormitoris dobles
addicionals. Aquesta estada dóna accés a un gran balcó.

A la planta inferior, trobem una altra zona d'estar independent amb una enorme
cuina moderna, acabada de renovar, així com un celler. Aquesta estada té accés
directe a jardí. A més, s'ofereix un gran garatge amb capacitat per a 3 cotxes en
aquesta planta.

L'espai exterior es distribueix en tres nivells amb una gran piscina climatitzada amb
una coberta per als mesos freds, terrasses i un jardí des d'on podrà contemplar les
impressionants vistes a les muntanyes. En el nivell inferior, trobem una caseta de
fusta que serveix com a apartament de convidats independent.

L'interior de la caseta compta amb cuines i banys recentment renovats i s'ha
dissenyat amb un estil clàssic amb terres de marbre, nombrosos elements decoratius
en fusta i materials de gran qualitat.

lucasfox.cat/go/lfs7054

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Terres de marbre,
Aparcament, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Safareig, Traster, Vistes,
Zona chill-out
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Seria una perfecta residència al camp o una gran inversió de lloguer de vacances,
tenint en compte la seva gran capacitat per albergar hostes i la seva magnífica
ubicació, als turons però a només 10 minuts de la costa.

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Àmplia vila rural amb un apartament de convidats, un jardí gran i piscina i amb llicència turística per a 18 hostes, situada a Canyelles, a 10 minuts de Sitges.

