
VERKOCHT

REF. LFS4560

795.000 € Huis / Villa - Verkocht
10 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

10
Slaapkamers  

7
Badkamers  

640m²
Plattegrond  

57.680m²
Perceeloppervlakte

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Major, 34, Sitges, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Fabulous huis moet worden bijgewerkt, met bijna 5
hectare grond. Gelegen aan de rand van een dorp, op 8
km van Sitges en op slechts 40 km van het centrum van
Barcelona

Dit immense landhuis in de buurt van Sitges biedt veel potentieel, maar zou
profiteren van enige modernisering.

Het pand ligt op bijna 5 hectare grond en ligt op slechts 10 minuten lopen van het
dichtstbijzijnde dorp met tal van voorzieningen. De kustplaatsen Sitges en Vilanova i
La Geltrú liggen op slechts 10 minuten rijden.

Het zou een perfect toevluchtsoord zijn, een klein hotel, een activiteitencentrum of
een B&B.

Het pand biedt ook een aparte conciërgewoning, een zwembad, een poolhouse en
verschillende bijgebouwen.

lucasfox.co.nl/go/lfs4560

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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