
REF. LFS2474

745 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

5
Sovrum  

4
Badrum  

343m²
Planlösning  

2,000m²
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

Fantastisk villa med turistlicens till salu nära Sitges med
vacker utsikt över bergen i Garraf naturpark

Detta moderna hus ligger i ett lugnt bostadsområde i naturparken Garraf, bara tjugo
minuter från stranden i Castelldefels och 25 minuter från Sitges.

Huset är fördelat på olika halva våningar och tack vare de stora fönstren kan du från
varje hörn av huset njuta av vacker utsikt över de omgivande kullarna och
spektakulära solnedgångar.

Till höger om entrén hittar vi det rymliga vardags- och matrummet med dubbla
höjder och det halvöppna moderna och fullt utrustade köket. Vardagsrummet är
utrustat med en stor vedeldare samt den extra komforten för golvvärme. I korridoren
finns ett badrum och tillgång till garaget.

Till vänster upp en halv trappa hittar vi 2 dubbelrum, ett mindre sovrum och ett delat
badrum med badkar och dusch. Nästa våning leder oss upp till en bro över korridoren
med ett öppet arbetsutrymme med utsikt över vardagsrummet samt ytterligare ett
sovrum med dubbelsäng och badrum. Denna våning har också tillgång till en stor
terrass med fantastisk utsikt. Slutligen rymmer övervåningen sovrummet med utsikt
över parken, ett omklädningsrum, eget badrum och en privat terrass.

Huset ligger på en dubbel tomt på 2000 m2 har också tillstånd att bygga ett andra hus
av samma storlek. Det är omgivet av en trädgård med mer än 300 m² gräsmatta och
har en täckt terrass för uteservering och en pool installerad för bara 18 månader
sedan.

Den här egenskapen, på grund av sitt unika läge, skulle göra en perfekt landsresa, ett
permanent familjehem eller en intressant investering på grund av sin turistlicens.

lucasfox.se/go/lfs2474

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Högt i tak,
Naturligt ljus, Parkett, , Parkering,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Öppen spis,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet
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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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