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Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 185m² terrass till salu i Olivella, Barcelona
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ÖVERBLICK

Spektakulärt hus i Mas Mestre Olivella, byggt 2005.
Noggrant planerat för att njuta av en fantastisk utsikt
över både bergen och havet.
Detta imponerande och vackra 326 m² stora hus är byggt på en tomt på 780 m² och
täcker tre våningar. Det har fantastisk utsikt över både havet och bergen på grund av
dess sydvästliga aspekt, dra nytta av solsken året runt medan havsbrisen bibehåller
sin friskhet.
När vi går in i hemmet på marknivå hittar vi en unik och mysig 70 m² oberoende
lägenhet med panoramafönster från sitt vardagsrum med utsikt över det inbjudande
poolområdet med frodiga trädgårdar och en härlig liten fiskdamm.
Lägenheten består av ett stort kök, separat tvättstuga och ett oberoende kontor /
studierum igen med ett stort fönster som inramar en klippformation "grotta" i
trädgården tack vare dess närhet till Garraf nationalpark.
På denna nivå hittar vi också ett badrum och ett andra badrum för enkel åtkomst från
poolområdet.
På bottenvåningen finns ett stort garage som passar upp till fyra bilar med en
verkstad / förråd bak.
När vi klättrar uppför trappan eller verkligen tar hissen om vi önskar går vi in i
familjens huvudsakliga vardagsrum. Återigen omgiven av panoramafönster och
accentuerad av ett centralt takfönster som översvämmer rummet med strålande
naturligt ljus.
Bostadsytan behåller värmen eftersom den omger en stor öppen spis och skorsten. Vi
har direkt tillgång härifrån till den första av två stora terrasser med utsikt över
poolen och chilloutområdet.
När vi fortsätter hittar vi det största fullt utrustade stora köket som leder till en
vacker uteservering sommar, komplett med inbyggd grill för att under långa
sommarmånader underhålla och njuta av lite skugga.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Major, 34, Sitges, Spanien

lucasfox.se/go/sit18144
Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong
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På samma våning hittar vi den stora sovrummet svit med stora fönster på båda sidor
av rummet som dricker upp den enastående naturliga skönheten i skogen och bergen
i fjärran och inte glömmer den glödande poolen nedanför. Ytterligare två rymliga
dubbelrum upptar denna våning med sitt eget fristående badrum och dusch.
På översta våningen i huset har vi tillgång till ett spektakulärt ljust och luftigt
utrymme som för närvarande används som ett kontor med egen separat toalett och
den mest imponerande 150 m² stora terrassen med fantastisk havsutsikt och bergen
som omger Olivella. Utrymmet kan nås direkt från marknivån med hissen.
Detta fantastiska familjehem är ett utmärkt tillfälle för alla familjer som letar efter
den absoluta Medelhavsstilen, redo att flytta in och njuta av det mikroklimat vi drar
nytta av här i Sitges-området.
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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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