
SÅLD

REF. SIT4186

495 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Olivella, Barcelona
Spanien »  Barcelona »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08818

4
Sovrum  

3
Badrum  

282m²
Planlösning  

1.450m²
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

Rymligt, soligt fritidshus i Medelhavet med inslag av
Provence-stil, privata trädgårdar och pool.

Elegant, modernt hem med en touch av fransk chic, belägen i kullarna i Mas Mestre,
en 12-minuters bilresa genom vingårdar och gröna kullar till den livliga,
kosmopolitiska kuststaden Sitges. Platsen erbjuder fullständig lugn med enkel
åtkomst till kusten.

Denna ljusa och soliga fastighet byggdes år 2000 och för närvarande används som en
fritidshus.

Bottenvåningen erbjuder ett ljust, rymligt vardagsrum med högt i tak och skjutdörrar
ut mot trädgården och ett fullt utrustat köksdyn med ett serveringsfönster som vetter
ut mot terrassen utanför. Även på denna våning finns familjebadrummet och 3 av de 4
sovrummen, en gästtoalett och ett tvättstuga.

Det stora sovrummet ligger på första våningen och nås via en vacker böjd trappa.
Detta rum har ett sovrum med dubbelsäng med ett rymligt badrum med stort badkar
och duschkabin. Den har också en bilaga som till exempel kan användas som
tvåbäddsrum, studie- eller omklädningsrum. Andra funktioner inkluderar tankar för
regnvatten för trädgården, luftkonditionering och golvvärme.

Öppen utsikt över bergen och dalen och den vackra privata trädgården med sina
gräsmattor och ny pool med däck gör detta till ett perfekt familjehus, fritidshus eller
hyresinvestering.

lucasfox.se/go/sit4186

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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