REF. SIT7665

495.900 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Olivella, Barcelona
Espanya » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08810
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820m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Major, 34, Sitges, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent vila amb àmplies estances i piscina privada,
ideal per a una família.
Magnífic habitatge situat a la tranquil·la zona de Mas Mestre, amb piscina
comunitària i moltes famílies internacionals, ubicada a tan sols 10 minuts amb cotxe
de Sitges. S'ha construït a diferents nivells, amb una àmplia zona de piscina i bar
exterior, i amb vistes atractives a les muntanyes del voltant. L´habitatge s´assenta
sobre una parcel·la de 820 m² amb piscina privada. Originàriament la vila es va
construir el 1979, encara que està reformada.
S´accedeix a la casa des del jardí davanter, el qual disposa d´una terrassa amb zona
per seure. Un passadís condueix a un ampli i lluminós saló de planta oberta amb
cuina integrada amb zona de menjador, amb grans finestrals amb vistes a les
muntanyes. El saló compta amb una xemeneia. La moderna cuina equipada ofereix
una àmplia illa central i un rebost. Una porta dóna accés al jardí del darrere, amb
zona de menjador i escales a la piscina amb dutxa exterior i bar. També hi ha una
porta amb accés al carrer de dalt.
La primera planta consta de 2 dormitoris, tots dos amb banys privats. Una de les
cambres de bany privats ofereix accés des del rebedor. Una escala amb finestres
condueix a la planta superior, amb un despatx, un ampli dormitori amb bany privat, i
el dormitori principal amb terrassa, vestidor i bany privat amb accés a la piscina.
A més, la casa ofereix un garatge amb capacitat per a un vehicle a nivell de carrer.
La propietat té aire condicionat als dormitoris principals, entrada de línia telefònica,
calefacció central i persianes automàtiques.
L'habitatge ideal per a una família per viure durant tot l'any o com a habitatge de
vacances o de cap de setmana, a prop de la natura.
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lucasfox.cat/go/sit7665
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Aire condicionat,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Exterior, Llar de foc, Safareig, 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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