
REF. SIT20703

449 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

3
Badrum  

267m²
Planlösning  

770m²
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

Modern, ljus och luftig 4-sovrumsvilla med turistlicens,
privat pool och fantastisk utsikt över bergen till salu i Mas
Mestre, bara 10 minuters bilresa från Sitges.

Denna soliga, moderna fastighet ligger nära ingången till bostadssamhället Mas
Mestre och kan nås enkelt från Sitges. Vi går in på 770m² tomten via elektriska grindar
som leder till uppfarten, dubbelgarage och ytterdörren. Vi kan också komma åt
poolen härifrån.

Ytterdörren leder oss till en hall med tillgång till garaget i slutet, samt ett komplett
badrum och ett enda sovrum / kontor. Med vänster åt vi en rymlig öppen planlösning
med vardagsrum med öppen spis, från vilken två uppsättningar av dubbeldörrar leder
ut till poolen och terrassen. Det finns ett rymligt kök, stort nog att äta i, utanför
matplatsen med matbord, och detta kan lätt slås igenom för att skapa ett större
öppen planlösning.

Poolen och trädgården erbjuder olika skuggiga områden. Det finns en täckt veranda
på ena sidan och en al fresco matplats till andra sidan där du kan njuta av
eftermiddagssol och solnedgångar över kullarna. Steg leder ner till ett stort
trädgårdsområde och det finns också möjlighet att öppna upp källarnivån på denna
sida av huset.

På första våningen hittar vi ett stort sovrum med dubbelsäng med privat terrass,
tillräckligt stor för att sätta upp en pergola och chill out-området. En andra dubbel
finns bredvid, sedan finns det ett helt nytt renoverat badrum, ett tredje sovrum med
dubbelsäng, detta med inbyggda garderober och air-con, och slutligen master sviten,
med air-con, privat terrass med utsikt över solnedgången, en gå i garderobsområdet
och ett helt nytt badrum.

Andra funktioner inkluderar en utomhusdusch, centralvärme, larmsystem och
mörkläggningsgardiner i hela fastigheten.

Eftersom fastigheten har en turistlicens har du möjlighet att använda den som en
primär bostad eller som ett fritidshus, vilket kan ge inkomst när du är borta.

lucasfox.se/go/sit20703

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Djur vänligt
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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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	Modern, ljus och luftig 4-sovrumsvilla med turistlicens, privat pool och fantastisk utsikt över bergen till salu i Mas Mestre, bara 10 minuters bilresa från Sitges.

