
REDUCERAT PRIS

REF. SIT7665

495 900 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08810

4
Sovrum  

4
Badrum  

220m²
Planlösning  

820m²
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

Ett fantastiskt hem med rymliga rum och privat pool,
perfekt för en familj.

Detta utmärkta familjehem ligger i det lugna området Mas Mestre med en gemensam
pool och många internationella familjer, bara 10 minuters bilresa från Sitges. Det är
byggt på olika nivåer med ett stort poolområde och en utomhusbar som erbjuder
attraktiv utsikt över de omgivande kullarna. Fastigheten ligger på en 820 m² stor tomt
med en privat pool. Villan byggdes ursprungligen 1979 och byggdes till och
renoverades 2011.

Vi går in i huset genom trädgården på framsidan som har en terrass med sittgrupp. En
hall leder till ett ljust och rymligt vardagsrum/kök i öppen planlösning med stora
glasfönster med utsikt över kullarna. Det finns en öppen spis i loungen. Det modernt
utrustade köket har en stor central ö och det finns också ett skafferi. En dörr leder ut
till trädgården på baksidan med matplats och det finns trappsteg upp till
poolområdet med en utomhusdusch och bar. Det finns även en grind med ingång till
gatan ovanför.

Den första våningen har 2 sovrum, båda med eget badrum. Ett av badrummen nås
också från trappavsatsen. En trappa med fönster leder till övervåningen, med en
kontorsplats högst upp i trappan. Det finns ett stort sovrum med eget badrum samt
master bedroom som har en terrass, klädkammare och komplett badrum med
tillgång till poolområdet.

Fastigheten drar nytta av luftkonditionering i de största sovrummen, porttelefon,
centralvärme och automatiska fönsterluckor.

Vidare har fastigheten garage i gatuplan för en bil.

Den idealiska bostaden för en familj att bo året runt eller att använda som helg-
/semesterhus nära naturen.

lucasfox.se/go/sit7665

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör
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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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