
REF. SIT11372

625 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

2
Badrum  

303m²
Planlösning  

863m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Högkvalitativ villa på 300 m² i rustik stil belägen på en
stor hörn tomt i Mas Mestre, Olivella, med pool och utsikt
över öppen land.

Avslutad 2014 och ligger på en utomordentligt privat hörnplan med öppen utsikt över
land och berg. Vi hittar denna rymliga villa med 4 sovrum på en våning plus källare,
med vackra tropiska lövträ samt flera eldstäder och grillplatser.

Beläget i Mas Mestre, Olivella, bara 10 minuters bilresa till Sitges, är detta ett varmt
och rymligt familjhem, byggt med högkvalitativt rustikt material.

När vi går in genom smidesjärnportar passerar vi den stora poolen till vänster samt
massor av täckt terrass, tar oss till den rymliga lounge / matställe med högt i tak, 2
uppsättningar altandörrar och en öppen spis som tar upp en hel vägg. Vi hittar sedan
ett generöst kök med panoramautsikt.

En central hall tar oss till ett tvättstuga med tillgång till trädgården, ett elegant stort
badrum / våt rum och 4 stora dubbelrum inklusive en master svit med inbyggd öppen
spis, altandörrar och ett annat stort badrum. Ett av sovrummen används för
närvarande som kontor / andra vardagsrum.

Det finns också en dörr utanför korridoren med en trappa som leder ner till ett 150
m² källarutrymme och garage, perfekt för användning som ett spelrum, gym och
bodega. Utanför, liksom poolen, har trädgårdsområdet ett mycket stort
utomhusunderhållningsområde komplett med ett sommarkök, grill och bord och
stolar.

Det rustika lövträ i hela detta hus ger en elegans och värme till fastigheten som skulle
göra en idealisk familjebostad, fritidshus eller hyresinvestering.

lucasfox.se/go/sit11372

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Högkvalitativ villa på 300 m² i rustik stil belägen på en stor hörn tomt i Mas Mestre, Olivella, med pool och utsikt över öppen land.

