
SÅLD

REF. SIT5805

880 000 € Herrgård - Såld
Herrgård med 5 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

5
Sovrum  

4
Badrum  

306m²
Planlösning  

9.948m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Perfekt rustikt familjhem med en stor platt tomt, en pool
och en enorm landsbygd. Gångavstånd till en by med
bekvämligheter och 20 minuter från Sitges.

Underbart 5-sovrums hus på 306 m² på en 9 948 m² stor tomt med en fantastisk pool
belägen i ett lantligt skogsområde, bara 10 minuters promenad från centrum av
Canyelles by med alla dess bekvämligheter och 20 minuter från Sitges stad, strand-
och tågstation. Fastigheten är omgiven av skogar och har en stor platt trädgård med
en fantastisk pool, verandeterrasser, många fruktträd och panoramautsikt över gröna
kullar.

När vi kommer in hittar vi en mysig sittgrupp som leder oss till de två separata
vingarna. I vänstra vingen hittar vi ett sovrum med dubbelsäng, ett badrum, garaget
och förvaringsområdet och verandan. På övervåningen finns 2 dubbelrum med eget
badrum. Den högra vingen har en öppen planlösning och matplats med öppen spis
och köket på bottenvåningen. På övervåningen finns 2 dubbelrum, ett familjebadrum
och tillgång till en terrass.

Den här egenskapen erbjuder det bästa från båda världar; Å ena sidan har den
fullständig integritet och lugn samtidigt som den njuter av komforten och
bekvämligheten i andra hus i närheten. Dessutom är den trevligt rymlig utan att vara
alltför stor, vilket gör det enkelt att underhålla.

Ett fantastiskt rustikt hus i inbyggt skick med vackra naturomgivningar och enkel
tillgång till Sitges. Perfekt för familjer och med potential att drivas som en liten Bed
and Breakfast.

lucasfox.se/go/sit5805

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Utsikt,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Djur vänligt
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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