REF. SIT24893

€590,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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832m²

Slaapkamers
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Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Major, 34, Sitges, Spanje
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OMSCHRIJVING

Prachtige villa gelegen in de heuvels dichtbij Sitges, met
een zwembad en uitzicht op de bergen. Perfect voor een
tweede huis of investering in vakantieverhuur
Deze villa te koop is een oude rustieke boerderij die liefdevol is gerestaureerd tot
een heerlijk vakantiehuis voor het hele gezin, op slechts 10 minuten rijden van Sitges
en de stranden. Het biedt 350m² woonoppervlak, ontworpen in een minimale,
functionele en zeer comfortabele stijl, plus een fantastisch privézwembad van 8,5 x
4,5 meter.
De boerderij heeft een heerlijk licht, luchtig gevoel en geweldige open ruimtes,
waaronder aparte woonkamers, een enorm en zonnig terras bij het zwembad en vele
privépatio's, ideaal om bij te lezen of gewoon om een rustig dutje te doen.
Traditionele materialen werden gebruikt om de boerderij te herstellen, waaronder
originele stenen vloeren, teakhouten ramen en deuren aangevuld met hoogwaardige
badkamers en armaturen.
De villa ligt op een groot perceel van 1.000 m² met mooie tuinen aan de achterkant
van het pand, die goed gevuld zijn met mediterrane planten en fruitbomen, die
koele, schaduwrijke hoekjes bieden tijdens de hitte van de dag.
Er is een privézwembad omgeven door een enorm en zonnig terras, compleet met
voldoende ligstoelen en andere stoelen. Er is ook een barbecue en zwembad- en
terrasverlichting voor die sfeervolle avonden.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Parkeerplaats, Exterior,
Verwarming
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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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