REF. SIT1760

420 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818

4

3

184m²

806m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

REDUCERAT PRIS

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien

REF. SIT1760

420 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818

4

3

184m²

806m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

ÖVERBLICK

Bekväm villa med turistuthyrningslicens och en separat
lägenhet till salu i Mas Mestre, Olivella.
Bekvämt envåningshus i medelhavsstil på en generös tomt med privat pool i området
Mas Mestre, Olivella, bara en kort bilresa från Sitges och Sant Pere de Ribes.
Fastigheten har trevlig utsikt över landskapet och en härlig nivå trädgård fram och
runt sidan, där vi hittar poolen. Ett lägre trädgårdsområde ger tillgång till den
separata lägenheten nedanför huvudbyggnaden med centralvärme, 2 rum och ett
handfat med vattenförsörjning, vilket ger möjlighet att installera ett badrum.
Vi går in i huvudfastigheten via trädgården och hittar en välkomnande lounge med
öppen spis och dörrar ut till poolområdet som också kan nås från den öppna
matsalen. Det utrustade köket är till vänster och har en gasspis.
Nedför korridoren till vänster finns 2 mindre sovrum och en gästtoalett och mastersviten finns till höger med ett eget badrum med badkar, gott om förvaringsutrymme
och direkt tillgång till poolen. I slutet av korridoren finns ytterligare två dubbelrum
och ett badrum med dusch. Fastigheten drar nytta av centralvärme.
Ett fantastiskt familjehem eller fritidshus med licens för korttidsuthyrning bara ett
stenkast från livliga Sitges och stranden.
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lucasfox.se/go/sit1760
Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Naturligt ljus, Utsikt,
Uppvärmning, Turistlicens, Öppen spis,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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