
VERKOCHT

REF. SIT18144

650.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 185m² terras te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

326m²
Plattegrond  

780m²
Perceeloppervlakte  

185m²
Terras

+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

Spectaculair huis in Mas Mestre Olivella, gebouwd in 2005.
Zorgvuldig gepland om te genieten van een
adembenemend uitzicht op zowel de bergen als de zee.

Deze indrukwekkende en mooie woning van 326 m² is gebouwd op een perceel van
780 m² en beslaat drie verdiepingen. Het heeft een fantastisch uitzicht op zowel de
zee als de bergen dankzij het zuidwestelijke aspect, en profiteert het hele jaar door
van de zon terwijl de zeebries zijn frisheid behoudt.

Als we het huis op de begane grond binnenkomen, vinden we een uniek en gezellig
zelfstandig appartement van 70 m² met panoramische ramen vanuit de woonkamer
met uitzicht op het uitnodigende zwembad met weelderige tuinen en een heerlijke
kleine visvijver.

Het appartement bestaat uit een ruime keuken, een aparte wasruimte en een
onafhankelijke kantoor / studeerkamer met een enorm raam dat een rotsformatie
'grot' in de tuin omlijst dankzij de nabijheid van het Garraf National Park.

Op dit niveau vinden we ook een en-suite badkamer en een tweede badkamer voor
gemakkelijke toegang vanaf het zwembad.

Op de begane grond bevindt zich een grote garage geschikt voor maximaal vier auto's
met aan de achterzijde een werkplaats / berging.

Als we de trap opgaan of zelfs de lift nemen als we dat willen, gaan we de woonkamer
van de familie binnen. Opnieuw omgeven door panoramische ramen en
geaccentueerd door een centraal dakraam dat de kamer overspoelt met heerlijk
natuurlijk licht.

De leefruimte behoudt de warmte omdat het een grote open haard en schoorsteen
omringt. We hebben vanaf hier directe toegang tot de eerste van twee grote terrassen
met uitzicht op het zwembad en de ontspanningsruimte.

Terwijl we verder gaan, vinden we de belangrijkste, volledig uitgeruste grote keuken
die leidt naar een prachtige Al fresco zomer-eethoek, compleet met ingebouwde
barbecue om de lange zomermaanden te vermaken en te genieten van wat schaduw.

lucasfox.co.nl/go/sit18144

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon
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Op dezelfde verdieping vinden we de grote master bedroom suite met grote ramen
aan beide kanten van de kamer die de uitzonderlijke natuurlijke schoonheid van het
bos en de bergen in de verte opdrinken en niet te vergeten het sunkissed
glinsterende zwembad eronder. Nog twee ruime tweepersoonsslaapkamers bezetten
deze verdieping met hun eigen onafhankelijke familiebadkamer en douche.

Op de bovenste verdieping van het huis hebben we toegang tot een spectaculaire
lichte en luchtige ruimte die momenteel wordt gebruikt als kantoor met een eigen
apart toilet en het meest indrukwekkende terras van 150 m² met een fantastisch
uitzicht op zee en de bergen die Olivella omringen. Met de lift is de ruimte direct
vanaf het maaiveld te betreden.

Dit prachtige familiehuis is een geweldige kans voor elk gezin dat op zoek is naar de
absolute mediterrane levensstijl, klaar om in te trekken en te genieten van het
microklimaat waarvan we profiteren hier in Sitges.
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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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