REF. SIT26121

€649,000 Casa / Vil·la - En venda
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DESCRIPCIÓ

Villa adosada amb un disseny preciós en venda llista per
entrar a viure amb acabats d&#39;alta qualitat, piscina i
jardí a la coneguda zona residencial Mas Mestre
d&#39;Olivella, prop de Sitges.
A la coneguda zona residencial de Mas Mestre, a Olivella, assentada als turons
darrere de Sitges, trobem aquesta vila de disseny contemporani construïda en 2008.
lucasfox.cat/go/sit26121

Aquesta casa adossada es troba en un tranquil carrer sense sortida prop de l'entrada
de Mas Mestre i forma part d'una petita comunitat.
Després d'entrar a l'habitatge i deixar el cotxe en l'ampli garatge, accedim a l'interior
de la casa per la planta baixa, que actualment alberga una zona diàfana amb espai
per a oficina, ideal també perquè els nens tinguin la seva pròpia sala de jocs. A més,
hi ha espai suficient per afegir un dormitori addicional si el nou comprador així ho
desitja. En aquest nivell, també trobem un espai d'emmagatzematge i zona de servei
per a una rentadora.
Vam pujar a la planta superior, que consta de el menjador, la cuina oberta i d'un saló
diàfan amb llar de foc i sortida a jardí amb piscina d'aigua salada.
La primera planta acull el dormitori principal amb bany privat i grans armaris
encastats, dos dormitoris dobles addicionals i un bany familiar.
L'habitatge està equipada amb aire condicionat, un sistema de calefacció d'alta
gamma i terra de fusta.
Una oportunitat perfecta per comprar una casa moderna i d'última generació situada
en una zona cotitzada.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya

Jardí, Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior,
Llar de foc, S'accepten mascotes , Safareig,
Seguretat
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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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