
REF. TAR16362

1.990.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Tarragona Ciutat
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43860

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

551m²
Edificats  

1,342m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Magnífica vila amb amplis espais i molta lluminositat en
venda a primera línia de mar, a la zona més tranquil·la del
golf de Sant Jordi, Calafat.

Vila de 551 m² construïda sobre una parcel·la de 1.342 m² que contempla un jardí
d'estil mediterrani amb barbacoa i vistes a la mar, una àmplia terrassa amb zona
solàrium i una altra amb zona chill-out, una piscina d'aigua salina, jacuzzi exterior i
accés a un camí de ronda que voreja la costa.

L'habitatge està situat davant de mar, amb orientació sud-est i en una tranquil·la
urbanització a prop d'un port esportiu, a Calafat, a 15 minuts de l'Ametlla de Mar.

La casa es distribueix en 4 plantes. La planta d'accés disposa d'un petit porxo que
dóna accés a l'habitatge, un ampli distribuïdor amb accés directe a l'garatge, des del
qual s'accedeix a l'ascensor que connecta totes les plantes.

Des del distribuïdor ia través d'un tram d'escala es descendeix a la zona de dia, que
consta d'una àmplia cuina amb illa central i zona menjador i accés a la sala-
menjador, el qual es divideix en 3 ambients ia 2 nivells diferents. A través d'un
passadís, amb entrada a l'ascensor, accedim a un bany de cortesia i 2 dormitoris
dobles orientats a la mar (1 amb bany privat). Totes les estades d'aquesta planta
tenen sortida a un porxo-terrassa amb vistes a la mar.

Tornant a l'distribuïdor de la planta d'accés ascendim a la zona de nit, que consisteix
en una gran sala-estudi amb accés a una terrassa perimetral i al terrat-solàrium, un
ampli dormitori amb bany privat i sortida a terrassa amb vistes a la mar. Aquesta
planta també compta amb el dormitori principal configurat en 3 nivells: la sala
dormitori en el primer nivell, el bany privat en el segon i el vestidor en el tercer.

Una increïble oportunitat per a famílies o per a qualsevol persona que vulgui gaudir
d'aquesta magnífica casa davant el mar i amb totes les comoditats.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per organitzar una
visita.

lucasfox.cat/go/tar16362

A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Llar de foc, Renovat, Safareig,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Magnífica vila amb amplis espais i molta lluminositat en venda a primera línia de mar, a la zona més tranquil·la del golf de Sant Jordi, Calafat.

