
SÅLD

REF. SIT28144

895 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

7
Sovrum  

5
Badrum  

498m²
Planlösning  

2.135m²
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

Fantastiskt familjehem med exceptionella finish. Detta
vackert renoverade hem kommer med en oberoende
&quot;casita&quot; som har ytterligare två sovrum, eget
kök och vardagsrum med en utomhusbastu till hands.

När vi går in i detta fantastiskt moderniserade hem omsluter den eleganta interiören
våra sinnen. Omgiven av fönster från golv till tak vid varje tur är den naturliga
skönheten i Garraf-parken runt.

Det öppna köket och frukostbaren med tillgång till den första av sina två terrasser
ligger till höger med en elegant men informell matplats som skiljer vardagsrummet i
två plan.

Genom köksdörren hittar vi en soldränkt terrass med jacuzzi och perfekt placerade
uteserveringsmöbler för att njuta av långa sommarluncher eller ja aperitivos vid
solnedgången och njuta av utsikten.

När vi går till husets baksida på detta är markplanet ett stort familjebadrum och ett
sovrum med dubbelsäng som för närvarande används som kontor. Vi fortsätter längs
korridoren och går in i sovrummet.

Det stora sovrummet ansluter sömlöst till sitt eget klädkammare och inbyggda
garderober, följt av ett stort och inbjudande badrum.
Fallande den flytande trätrappan till lägre marknivå hittar vi två stora och
tillmötesgående dubbelrum med egna exklusiva oklanderligt färdiga badrum. Båda
sovrummen har oändlig utsikt över naturen som omger huset med franska
skjutdörrar som öppnar upp mot trädgården.

Den inbjudande poolen och soldäckområdet är en av de mest tilltalande aspekterna
av denna underbara egendom. Från den inbyggda baren Barbeque och California-stil
ser vi tillbaka på huset och ser det exakt placerade panoramafönstret precis bakom
ytterdörren och har en känsla av att titta genom huset till skogen och kullarna i
bakgrunden.

Från den bortre sidan av poolen hittar vi ett bekvämt byggt badrum och
Scandanavian utomhusbastu.

lucasfox.se/go/sit28144

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Gemensam terrass, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Turistlicens, Solpaneler, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Lekrum,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong
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En intressant extra till detta redan stora familjehem är dess oberoende 2-sovrums
kök med 2 badrum / bostadsutrymme "casita" som ligger gömt i trädgården helt gjord
av trä som håller sig i linje med dess naturliga omgivning. Detta underbara tillägg är
perfekt för gästerna att ha sin integritet och njuta av semestern.

Detta eleganta och bekväma hem är perfekt för familjer på grund av sin stora layout,
samtidigt som det känns mysigt och bibehåller integritet och charm.
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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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