
IN PRIJS VERLAAGD

REF. SIT1760

395.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

184m²
Plattegrond  

806m²
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

Comfortabele villa met toeristische verhuurvergunning en
een apart appartement te koop in Mas Mestre, Olivella.

Comfortabel gelijkvloers huis in mediterrane stijl op een royaal perceel met
privézwembad in de gemeente Mas Mestre, Olivella, op slechts een klein eindje rijden
van Sitges en Sant Pere de Ribes.

Het pand heeft een mooi uitzicht op het platteland en een mooie vlakke tuin aan de
voorkant en aan de zijkant, waar we het zwembad vinden. Een lager gelegen tuin
biedt toegang tot het separate appartement onder het hoofdhuis met centrale
verwarming, 2 kamers en een wastafel met watervoorziening en biedt de
mogelijkheid om een badkamer te installeren.

We betreden het hoofdgebouw via de voortuin en vinden een gezellige lounge met
een open haard en openslaande deuren naar het zwembad, dat ook toegankelijk is
vanuit de open eetkamer. De keuken is aan de linkerkant en heeft een gasfornuis.

In de gang aan de linkerkant zijn 2 kleinere slaapkamers en een gastentoilet en de
master suite bevindt zich aan de rechterkant met een en-suite badkamer met een
ligbad, veel bergruimte en directe toegang tot het zwembad. Aan het einde van de
gang zijn nog 2 tweepersoonsslaapkamers en nog een badkamer met douche. De
woning profiteert van centrale verwarming.

Een uitstekende gezinswoning of vakantiehuis met de vergunning voor korte
termijnverhuur op slechts een steenworp afstand van het bruisende Sitges en het
strand.

lucasfox.co.nl/go/sit1760

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming,
Verhuur licentie, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Berging, Alarm,
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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