
SÅLD

REF. SIT32226

499 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

3
Sovrum  

3
Badrum  

180m²
Planlösning  

789m²
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

Härligt, modernt hus med 3 sovrum och 3 badrum med
trädgård i söderläge och pool i ett lugnt bostadsområde i
Olivella.

Detta fristående hus, byggt 2008, har en stor trädgård och en pool, som är omgiven av
ett stort dekorerat område med tillräckligt med utrymme för uteservering. Från huset
kan du njuta av underbar utsikt över trädgården och närliggande skog. Fastigheten
ligger i ett lugnt bostadsområde och drar även nytta av terrängparkering.

Själva huset består av ett rymligt vardagsrum/matsal med öppen planlösning,
modernt helt nytt kök och badrum på bottenvåningen. På övervåningen hittar du ett
stort dubbelrum med eget badrum, ett dubbelrum med tillgång till en terrass och ett
sista enkelrum. Det finns även ytterligare 1 badrum.

Huset är utrustat med ett modernt värme- och luftkonditioneringssystem och drar
nytta av ett överflöd av naturligt ljus. Som ett resultat av att den byggdes 2008 med
faktiska uppdateringar av nuvarande ägare, behöver denna fastighet ingen
renovering och är redo att flytta in.

På grund av dess läge och avskildhet skulle huset vara idealiskt för andra hem och
familjer att bo året runt, eftersom människor kan njuta av lugnet i sin omgivning
privat, samtidigt som de bor nära Sitges centrum.

lucasfox.se/go/sit32226

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Interiör, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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