
SÅLD

REF. SIT27061

545 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

3
Badrum  

344m²
Planlösning  

1.037m²
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

Stort hus i medelhavsstil till salu i Olivella med
turistuthyrningslicens med fantastisk utsikt över bergen,
på en stor tomt med fullständig integritet.

Detta stora hus i medelhavsstil, presenterat i flyttningsskick, ligger i bostadsområdet
Las Colinas i Olivella. Med öppen utsikt över vingårdar och en grön yta åt sidan och
framför, erbjuder fastigheten fullständig integritet och en känsla av att bo i naturen.
Att köra till Sitges tar cirka 20 minuter med bil.

När du går in i fastigheten via en stor terrass, anländer du till ett stort vardagsrum
med öppen planlösning och kök med öppen spis och tillgång till en stor västerläge
terrass för att njuta av spektakulära solnedgångar. På denna våning hittar vi också
det stora sovrummet med badrum, en sittgrupp, klädkammare och tillgång till
terrassen. Slutligen finns det en gästtoalett på denna våning.

På en våning nedan hittar vi ytterligare två stora dubbelrum, ett familjebadrum och
en gästtoalett. Dessutom finns en oberoende gästlägenhet med sittgrupp, sovrum,
badrum och kök. Detta område har direkt tillgång till trädgården med pool och
lounge. Slutligen finns det ett stort garage för två bilar och ett serviceområde med
tvättmaskin.

Fastigheten levereras med turistuthyrningslicens, vilket gör det till ett perfekt hem
att använda som semesterflykt i kombination med korttidsuthyrning. Dessutom, på
grund av sin storlek, är det ett perfekt hem för familjer som gillar integritet och
anslutning till naturen.

lucasfox.se/go/sit27061

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Turistlicens,
Säkerhet, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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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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