
REF. SIT7895

990.000 € Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

480m²
Plattegrond  

2.233m²
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

Zeer groot, aantrekkelijk modern pand met kamerhoge
ramen, op een uitzonderlijk groot perceel met verwarmd
zwembad en een multisportterrein in de residentiële
heuvelgemeenschap van Mas Mestre, Olivella, op slechts
10 minuten rijden van Sitges.

Deze unieke moderne villa is gebouwd in 2005 en biedt lichte, luchtige woonruimtes
en uitzicht op de bergen vanaf het rustige en ruime perceel in Mas Mestre, op slechts
een klein eindje rijden van Sitges.

Buiten vinden we een aantrekkelijke een dek, verwarmd zwembad, evenals een
multi-sportveld en een barbecue / entertainment gebied met een badkamer.

Het huis is verdeeld over 3 niveaus en heeft een vrij vloeiende lay-out met een
uitstekend interieur met Aziatische invloeden.

Op de begane grond vinden we een gang die leidt naar een zeer grote open lounge
lounge. Op deze verdieping is er een tweepersoons slaapkamer met mooi uitzicht op
de bergen. Een deur leidt naar een verborgen hal met toegang tot een complete
badkamer en toegang tot een extra slaapkamer met kamerhoge ramen en uitzicht op
het zwembad en het sportveld. Deze slaapkamer wordt gebruikt als een fitnessruimte
met een sauna.

Als u deze kamer uitgaat, bevindt u zich terug in de lounge met een kenmerkende
trap in het midden. Er is een elegante, witte geïntegreerde keuken verbonden met de
woonkamer via de ontbijtbar. Er is ook nog een gastentoilet op deze verdieping met
een verborgen deur.

Boven is een suite met een groot terras met uitzicht op de bergen, het zwembad en
het sportveld. Het heeft inbouwkasten en een complete badkamer.

In het souterrain bevindt zich een garage voor 2 wagens, een speelkamer en een
lounge met daglicht, 2 slaapkamers met daglicht, een complete badkamer, wasruimte
en nog een slaapkamer die wordt gebruikt als kantoor / tv-kamer.

Zonnepanelen verwarmen het zwembad het hele jaar door en het pand profiteert van
airconditioning en verwarming.

lucasfox.co.nl/go/sit7895

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Zonnepanelen, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, Airconditioning
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Een ongelooflijke familie thuis of vakantiehuis dat ook geschikt is voor grote partijen
of functies houden.

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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	Zeer groot, aantrekkelijk modern pand met kamerhoge ramen, op een uitzonderlijk groot perceel met verwarmd zwembad en een multisportterrein in de residentiële heuvelgemeenschap van Mas Mestre, Olivella, op slechts 10 minuten rijden van Sitges.

