
PREU REBAIXAT

REF. SIT1760

395.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Olivella, Barcelona
Espanya »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

184m²
Plànol  

806m²
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

Vila acollidora amb llicència de lloguer turística, amb un
apartament independent i un preciós jardí amb piscina en
venda a Mas Mestre, Olivella.

Acollidora casa mediterrània d'una planta en una gran parcel amb piscina privada a
la urbanització Mas Mestre, a Olivella, a poca distància amb cotxe de Sitges i Sant
Pere de Ribes.

L'habitatge té vistes a al camp i un jardí pla encantador a la part davantera i lateral,
on hi ha la piscina. Hi ha una zona de jardí situada a un nivell inferior, per on
s'accedeix a l'apartament independent que està sota de la casa principal. Aquest
apartament disposa de calefacció central, 2 habitacions i un rentamans amb aigua
corrent, i hi hauria la possibilitat d'instal·lar una cambra de bany.

Entrem a la casa principal a través del jardí davanter. Aquí trobem un agradable saló
amb llar de foc i sortida a la zona de la piscina, a la qual també es pot accedir des del
menjador obert. La cuina equipada està a mà esquerra i té fogons de gas.

Al passadís, a mà esquerra hi ha 2 dormitoris més petits i un lavabo de cortesia,
mentre que el dormitori principal està a mà dreta i té un bany privat amb banyera,
molt espai d'emmagatzematge i accés directe a la piscina. A la fi de l'passadís hi ha
dos dormitoris dobles i un bany amb dutxa. La propietat disposa de calefacció
central.

Una magnífica residència familiar o casa de vacances amb llicència turística per a
lloguer de curta estada, a pocs minuts de la bulliciosa ciutat de Sitges i de la platja.

lucasfox.cat/go/sit1760

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Llum natural, Vistes, Traster,
Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Calefacció,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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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	Vila acollidora amb llicència de lloguer turística, amb un apartament independent i un preciós jardí amb piscina en venda a Mas Mestre, Olivella.

