
VENUT/UDA

REF. SIT5805

880.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Masia de 5 dormitoris en venda a Olivella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

306m²
Edificats  

9,948m²
Dimensions del terreny

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

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


DESCRIPCIÓ

Atractiva habitatge familiar ubicada en una parcel·la gran
i plana amb piscina. A pocs minuts a peu del centre de
Canyelles, on trobareu tota mena de serveis, ia 20 minuts
de Sitges.

Fantàstica casa rural de 306 m² i 5 dormitoris, situada en una parcel·la de 9.948 m² en
una zona forestal a 10 minuts a peu del centre de la localitat de Canyelles, amb tota
mena de serveis, ia 20 minuts de Sitges, la platja i la estació de tren. La propietat
està envoltada de vegetació i té un gran jardí pla amb una atractiva piscina, terrasses
/ porxos, nombrosos arbres fruiters i vista panoràmica sobre les muntanyes.

En entrar trobem un acollidor saló que ens porta a 2 ales a part. En l'ala esquerra hi
ha un dormitori doble, una cambra de bany, el garatge / traster, i la veranda. A dalt hi
ha 2 dormitoris dobles amplis amb banys privats. L'ala dreta acull un saló-menjador
de planta oberta amb una llar de foc i la cuina a la planta baixa. La planta superior
disposa de 2 dormitoris dobles, un bany familiar i sortida a la terrassa.

La propietat ofereix total pau i tranquil·litat, però sense perdre el confort i la
comoditat d'estar a prop d'altres habitatges. A més, és molt espaiosa sense ser
excessivament gran, de manera que és fàcil de cuidar.

Una magnífica habitatge rural a punt per entrar a viure, situada en un entorn natural
i ben comunicada amb Sitges. Ideal per a famílies i amb el potencial de funcionar com
una petita pensió.

lucasfox.cat/go/sit5805

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Barbacoa, Exterior, Interior, Llar de foc,
S'accepten mascotes , Safareig, Traster,
Vistes
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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.

REF. SIT5805

880.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Masia de 5 dormitoris en venda a Olivella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

306m²
Edificats  

9,948m²
Dimensions del terreny

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

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

	Atractiva habitatge familiar ubicada en una parcel·la gran i plana amb piscina. A pocs minuts a peu del centre de Canyelles, on trobareu tota mena de serveis, ia 20 minuts de Sitges.

