
IN PRIJS VERLAAGD

REF. SIT7665

495.900 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08810

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

220m²
Plattegrond  

820m²
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

Een geweldig huis met ruime kamers en een
privézwembad, ideaal voor een gezin.

Dit uitstekende familiehuis is gelegen in de rustige omgeving van Mas Mestre met een
gemeenschappelijk zwembad en vele internationale families, op slechts 10 minuten
rijden van Sitges. Het is gebouwd op verschillende niveaus met een groot zwembad
en een buitenbar en biedt een mooi uitzicht op de omliggende heuvels. De woning ligt
op een perceel van 820 m² met een privézwembad. De villa is oorspronkelijk
gebouwd in 1979 en is in 2011 uitgebreid en gerenoveerd.

We komen de woning binnen via de voortuin welke is voorzien van een terras met
zithoek. Een gang leidt naar een lichte en ruime open woonkamer/eetkeuken met
grote glazen ramen met uitzicht op de heuvels. Er is een open haard in de
woonkamer. De modern ingerichte keuken heeft een groot kookeiland en er is ook
een inloopkast. Een deur leidt naar de achtertuin met een eethoek en er zijn trappen
naar het zwembad met een buitendouche en een bar. Er is ook een poort met
toegang tot de straat erboven.

De eerste verdieping heeft 2 slaapkamers, beide met en-suite badkamers. Een van de
en-suite badkamers is ook toegankelijk vanaf de overloop. Een trap met ramen leidt
naar de bovenste verdieping, met bovenaan de trap een kantoorruimte. Er is een
grote slaapkamer met en-suite badkamer en de hoofdslaapkamer heeft een terras,
een inloopkast en een complete badkamer met toegang tot het zwembad.

De woning is voorzien van airconditioning in de grote slaapkamers, een intercom,
centrale verwarming en automatische rolluiken.

Verder beschikt de woning over een garage op straatniveau voor één auto.

Het ideale huis voor een gezin om het hele jaar door te wonen of om te gebruiken als
weekend/vakantiehuis dicht bij de natuur.

lucasfox.co.nl/go/sit7665

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Bijkeuken, Barbecue,
Airconditioning
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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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