REF. SIT28737

545 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien » Barcelona » Sitges » Olivella / Canyelles » 08818
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa med turistlicens till salu nära Sitges med
vacker utsikt över bergen i Garraf naturpark.
Detta härliga samtida hus ligger på en stor hörn tomt med vacker utsikt över de
omgivande kullarna och spektakulära solnedgångar.
Ytterdörren öppnar upp till en trevlig hall med ett mysigt vardagsrum med stor öppen
spis till vänster. Till höger finns en rymlig tvättstuga och en toalett. Den öppna
trätrappan leder oss upp till första våningen där vi hittar en öppen planlösning och
matsal med en fantastisk dubbelsidig öppen spis. Detta rum omges av stora fönster
med underbar utsikt över det omgivande parkområdet. Det fullt utrustade separata
köket kan enkelt öppnas upp till matsalen om den nya ägaren så önskar. Köket leder
ut till en fantastisk öppen terrass. På denna våning hittar vi också ett dubbelrum, ett
enkelrum och ett badrum.
Den andra våningen rymmer ett sovrum med dubbelsäng och den sista våningen har
ett stort loft som utrymme som för närvarande används som en masterbedroom med
eget badrum och fönster på alla 3 sidor.
Denna underbara egendom har många intressanta designfunktioner inklusive
skiffergolv och väggar, träbjälkar och en attraktiv öppen trätrappa.
Det yttre utrymmet består av en stor trädgård med pool, damm och vatten, en
inbyggd grill och uteservering. Det finns ett 2-bil garage och ytterligare 2 öppna
parkeringsplatser.
Den här egenskapen, på grund av sitt unika läge, skulle göra en perfekt landsresa, ett
permanent familjehem eller en intressant investering på grund av sin turistlicens.
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Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster
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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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