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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa rural a una gran parcel·la privada, en venda
a Olivella, a prop de Sitges i Vilafranca del Penedès.
Aquesta meravellosa casa rural es troba en una gran parcel·la privada amb molta
vegetació. A l'entrar a la finca trobem un preciós jardí a la dreta amb un hort i un
galliner.
La espaiosa casa mediterrània està situada al centre de la parcel·la, envoltada d'un
preciós jardí amb terrasses i una piscina de 10 x 5 m. Des del jardí es pot gaudir de
boniques vistes panoràmiques a la muntanya. A més, l'habitatge inclou diverses
dependències, incloent un apartament independent per a convidats, un espai
d'emmagatzematge i garatge (que podria convertir-se en un altre apartament de
convidats, per exemple), així com diverses gàbies per a ocells.
A l'altre costat de la parcel·la hi ha les instal·lacions eqüestres, incloent 4 estables (3
x 3 m) i un pàdoc (40 x 20 m).
A l'entrar a la casa pel pati de jardí trobem dues àmplies zones d'estar, totes dues
amb sortida a jardí, les terrasses i la piscina. A l'esquerra hi ha la gran cuina oberta
amb menjador, ia la dreta, l'acollidor saló amb llar de foc. A la planta baixa hi ha 2
dormitoris més un bany familiar i una oficina.
La primera planta compta amb el dormitori principal amb bany privat, vestidor i un
espai d'emmagatzematge o segon vestidor. En aquesta planta també hi ha una gran
terrassa amb vista panoràmica sobre les muntanyes.
La casa ha estat totalment renovada pels actuals propietaris i es presenta llista per
entrar a viure.
Una oportunitat excel·lent per a les famílies que busquin una casa rural de somni.
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lucasfox.cat/go/sit17114
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, Pou, S'accepten mascotes ,
Sala de jocs, Traster, Vestidor, 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.
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