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REF. SIT25405

799 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

3
Badrum  

236m²
Planlösning  

1.291m²
Totalyta

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.se Calle Major, 34, Sitges, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Utmärkt modern villa, redo att flytta in, i Mas Mestre,
Olivella med turistuthyrningslicens till salu, byggd med
ett ekologiskt koncept på en upphöjd tomt med
fullständig integritet och spektakulär utsikt över bergen.

I det populära bostadsområdet Mas Mestre, Olivella i bergen bakom Sitges, hittar vi
detta moderna modernt trähus, byggt 2013.

Användningen av massiva träpaneler skapar ett mysigt hem med utmärkt isolering för
att i grunden hålla kylan ute på vintern och värmen ute på sommaren. Genom att
använda denna teknik skapas ett hållbart miljövänligt hus. Dessutom, inom det valda
ekokonceptet hittar vi solpaneler för att värma upp vatten, ett
regnvattenåtervinningssystem, ett modernt aerotermiskt (golv) värme- och
kylsystem, LED-belysning och mer.

Huset är placerat på en upphöjd tomt åt sidan av ett grönt område, vilket ger en 360
graders utsikt över området och god avskildhet för de viktigaste bostadsområdena
inom och utanför huset.

Efter att ha kommit in i fastigheten och parkerat bilen på den rymliga privata
uppfarten går vi in i huset på bottenvåningen, som är värd för ett stort öppet
vardagsrum, matsal och kök, direkt ansluten via en stor skjutdörr till
utomhusbostaden, med en pool, täckt matplats, bar med pentry, solterrass och en
uteservering. Dessutom finns det en utomhusjacuzzi med separat solbadområde att
njuta av året runt. På bottenvåningen finns också ett stort dubbelrum, ett badrum
och en tvättstuga.

Går uppför trappan finns ett landningsområde med kontorsutrymme och tillgång till
två terrasser. Det största sovrummet med eget badrum har också tillgång till en av
terrasserna, vidare hittar vi ytterligare två dubbelrum, som delar ett badrum i
familjen.

Huset ligger på en stor nästan 1300 m² hög upphöjd tomt, med en outforskad del
fortfarande till landskap och dekorera efter dina egna önskemål.

Huset levereras med turistuthyrningslicensen och därför gör det det till ett bra köp
för en familj att använda det året runt, använda det som en helg / semesterbostad
eller som en investeringsfastighet med utmärkt hyrespotential.

lucasfox.se/go/sit25405

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Naturligt ljus,
Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Turistlicens,
Solpaneler, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekplats, Larm,
Interiör, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Balkong
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En möjlighet att köpa ett modernt, modernt hem, beläget i ett eftertraktat område.

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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	Utmärkt modern villa, redo att flytta in, i Mas Mestre, Olivella med turistuthyrningslicens till salu, byggd med ett ekologiskt koncept på en upphöjd tomt med fullständig integritet och spektakulär utsikt över bergen.

