
VERKOCHT

REF. SIT12598

845.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

424m²
Plattegrond  

1.500m²
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

Huis met spectaculair architectonisch ontwerp te koop in
Mas Mestre, Olivella, midden in de natuur.

Ruim 424 m² huis op een perceel van 1.500 m² genieten van de hele dag zon, privacy
en een spectaculair uitzicht op de omliggende heuvels. Deze woning is van de
hoogste kwaliteit, elk detail is zorgvuldig overwogen.

We betreden het pand via opvallende cortenstalen poorten naar een open groene
ruimte en een oprijlaan naar de hoofdingang bij het zwembad dat wordt omgeven
door rustige zithoeken, een buiten eethoek met zitplaatsen voor 10, een barbecue en
een grote, ingebouwde in pizzaoven. De architectuur van de huizen en buitenruimtes
creëren een privé toevluchtsoord in de natuur.

De ruime, open woonkamer - eetkamer biedt een dramatisch uitzicht op de bossen
achter het huis. Kamerhoge lounge-ramen openen via een katrolsysteem van een
schip en zorgen voor een naadloos binnen- en buitenleven. Aan de rechterkant is de
master suite, compleet met slaapkamer, kleedkamer en badkamer met extra groot
bad, dubbele wastafels, grote douche en sauna.

Aan de linkerkant vinden we de grote keuken van restaurantkwaliteit, compleet met
centraal eiland, ingebouwde Sub-Zero koelkast met vriesvak, externe koelkastladen
en een wijnkoelkast met twee zones. De kachel in commerciële stijl heeft een
friteuse, een grill en zes gaspitten en wordt afgetopt door een krachtig en toch stil
afzuigsysteem. Trek pantries uit, veel grote laden, royale roestvrijstalen werkbladen
en aparte gootstenen zorgen voor een uitzonderlijke kookervaring. De keuken leidt
naar een wasruimte / achterste keuken met deuren naar het houten terras en de tuin
daarbuiten.

Een trap leidt vanuit de woonkamer naar de mezzanine met een lounge met toegang
tot een groot terras. Aan de linkerkant gaan we door naar de nachtruimte, met twee
slaapkamers en een grote open badkamer met aparte douche en toilet.

Het souterrain biedt een bijkeuken, grote kledingkasten, een wasruimte, een volledig
ingerichte bodega, een garage voor 4 auto's met werkplaats aan de achterkant en een
kantoorruimte van 50 m² met een patio / lichtbron aan de achterkant en een
fitnessruimte bij de voorkant. Dit kan worden omgezet in een apart appartement.

lucasfox.co.nl/go/sit12598

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Gym,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm
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Dit huis heeft een uniek, opvallend en toch praktisch ontwerp met het gebruik van
warme, duurzame materialen zoals Cor-ten staal, travertijn, Venetiaanse pleister en
tropische bossen. Verwarming wordt geregeld via een geforceerd luchtsysteem en er
is een gezellige open haard in de lounge.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze spectaculaire woning.
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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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