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€595,000 Huis / Villa - Verkocht

Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 1,264m² Tuin te koop in Olivella, Barcelona
Spanje » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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OMSCHRIJVING

Uitstekende moderne villa in Mas Mestre, met een zeer
ruime open woonkamer, een apart zelfstandig
appartement op de bovenste verdieping en een prachtige
buitenruimte met een overloopzwembad en een hot tub.
Deze moderne vrijstaande villa is gebouwd in 2013 tot een zeer hoge standaard en
bevindt zich in de woonwijk Mas Mestre in de heuvels van Olivella, op 10 minuten
rijden van Sitges.
Het heeft grote terrassen op verschillende niveaus met een bubbelbad om te
genieten van het adembenemende uitzicht op de bergen, een overloopzwembad van
6 x 3m en een grastuin met een sprinklerinstallatie op het lagere niveau.
Het pand zou een uitstekende permanente gezinswoning, tweede woning of vakantie
verhuur investering maken, omdat dit gebied veel gevraagd is en het huis 11
personen kan herbergen.
Het huis heeft 3 niveaus en we komen op de middelste verdieping waar we ook de
garage voor 2 auto's vinden. Hier leidt een uitnodigende hal naar de
hoofdslaapkamer met een eigen badkamer, een terras met uitzicht en 2
tweepersoonsslaapkamers met een gedeelde badkamer. Al deze slaapkamers hebben
ingebouwde kasten.
De onderste verdieping herbergt de fantastische woonkamer van 50 m² - eetkamer
met kamerhoge ramen aan 2 zijden en toegang tot de verschillende terrassen. De
keuken bevindt zich op dit niveau en is half open naar de woonkamer met een eiland
en een aparte bijkeuken, berging, wijnkelder en badkamer.
Op de bovenste verdieping vinden we een apart appartement met een eigen toegang,
met een woonkamer met een terras, een keuken, een badkamer en een slaapkamer
met een terras. Er is nog een slaapkamer of kantoorruimte op dit niveau.
Extra functies van deze high-end accommodatie zijn de kluis, waterontharder
systeem en zonnepanelen die al het warme water leveren.
Aarzel niet om Lucas Fox te contacteren om een afspraak te maken voor dit
benijdenswaardige huis in Sitges.
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Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Hoge plafonds,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Nieuwbouw, Open haard,
Uitzicht, Verhuur licentie, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen
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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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