
REF. SIT35642

530 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

3
Badrum  

240m²
Planlösning  

859m²
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

Utmärkt, rymligt familjehem inbäddat i naturparken
Garraf, 20 minuters bilresa från den livliga,
kosmopolitiska staden Sitges.

Vi går in i hallen till detta rymliga familjehem i Olivella för att hitta ett stort
vardagsrum och matsal med öppen planlösning. Härifrån kan vi gå ut till trädgården
och njuta av den fantastiska utsikten medan vi sitter i skuggan av pergolan med utsikt
över den inbjudande poolen. Bekvämt ligger det oberoende fullt utrustade köket
bredvid vardagsrummet. Ett gästtoalett finns också på denna nivå, med ett TV-
rum/kontorsutrymme precis runt hörnet.

Det stora dubbelgaraget nås både inifrån huset och genom huvudentrén utanför
uppfarten.

När vi går uppför den svepande trappan hittar vi 3 dubbelrum. Mastersviten har en
klädkammare och ett eget badrum. Det finns en terrass som leder till detta sovrum
med fantastisk utsikt över Medelhavslandskapet.

Det finns två dubbelrum för barn som delar ett annat generöst, återigen med
fantastisk utsikt samtidigt som de förblir helt privata för att sola eller koppla av och
läsa en bok. Det finns också ett familjebadrum på denna våning.

Detta rymliga familjehem med sin fantastiska inbyggda utomhusbar och pool är
perfekt för en familj som flyttar och vill leva medelhavsstilen, eller faktiskt som ett
andra hem där du kan njuta av semester och ändlösa timmar i poolen med grillning
och fester i baren året runt.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/sit35642

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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