
VERKOCHT

REF. SIT27611

400.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08810

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

251m²
Plattegrond  

1.119m²
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

Deze aangename gezinswoning biedt een fantastisch vrij
uitzicht op het bos en de bergketen die het Mas Mestre-
gebied van Olivella omgeeft.

We betreden deze ruime open woning in Mas Mestre in woon- en slaapvertrekken
allemaal op één niveau. De inkomhal splitst zich in twee richtingen, als we eerst naar
rechts draaien, is er een grote familiebadkamer met inloopdouche aan onze
linkerkant, gevolgd door drie tweepersoonsslaapkamers en een apart gastentoilet
aan het einde van de gang.

Recht voor ons betreden we een grote woon- / amusementsruimte met een prachtig
uitzicht op de bergen. Hierna volgt een prachtig open terras in de openlucht,
compleet met ingebouwde vuurkorf en bar. Dit gebied is gewoon perfect om te
genieten van de vele maanden buiten eten en de zon die we zo gelukkig hebben in dit
mediterrane microklimaat. Dit alles met de spectaculaire bergen als de meest
pittoreske achtergrond.

Als we teruggaan naar de hoofdgang waar we de woning binnenkwamen en nu linksaf
slaan, vinden we een aangename open woon- / eetkamer voor het gezin, deze leidt
naar een grote keuken in Amerikaanse stijl en een eiland met een aparte wasruimte,
ideaal gelegen in de verre hoek . De keuken heeft twee deuren, een die leidt naar de
achtertuin van het huis met een prachtige citroenboom die perfect buiten het
keukenraam zit, bijna als een ingelijste foto en de andere deur leidt naar een zeer
grote oprit waar je gemakkelijk 3/4 kunt parkeren auto's.

Vanuit de woonkamer vinden we de master bedroom. Deze wordt compleet geleverd
met een grote en-suite badkamer en douche, een fantastische inloopkast en een
aparte kantoor / studeerkamer.

Op de benedenverdieping is er een grote speelkamer met een eigen badkamer en
douche. En nog een kamer die gebruikt kan worden voor opslag of als werkplaats. En
ook vinden we een aparte kamer die momenteel als bodega wordt gebruikt.

Het huis kijkt uit over de tuin en het zwembad met het Garraf natuurpark eromheen,
zover het oog reikt.

Dit comfortabele familiehuis is perfect als hoofdverblijfplaats of zelfs als
vakantiehuis dat groot genoeg is om samen met vrienden en familie van te genieten.

lucasfox.co.nl/go/sit27611

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Chill out area, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, 
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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.

REF. SIT27611

400.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Olivella, Barcelona
Spanje »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08810

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

251m²
Plattegrond  

1.119m²
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

	Deze aangename gezinswoning biedt een fantastisch vrij uitzicht op het bos en de bergketen die het Mas Mestre-gebied van Olivella omgeeft.

