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DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa àmplia i lluminosa en venda retirada de la
ciutat, a la població de La Selva de Camp, amb vista
panoràmica sobre el mar i la costa de Tarragona.

Casa d'arquitectura avantguardista i racional que sorprèn per les seves lluminosos
espais interiors i oberts a l'exterior, dissenyats i equipats de forma exquisida per
satisfer totes les necessitats del seu nou propietari, tant del dia com de nit.

L'habitatge, de 377 m², està perfectament equipada amb detalls luxosos i ofereix
exclusives vista panoràmica sobre el mar ia tota la costa de Tarragona.

Està construïda sobre una parcel·la de més de 20.000 m² perfectament condicionada
amb jardí, piscina i zona de cultiu, entre d'altres.

En el seu interior, disposa d'un saló-menjador molt acollidor, una llar de foc moderna
i uns finestrals grans que inunden l'espai de llum natural i donen a una magnífica
terrassa ia una bonica piscina amb desbordant.

A la terrassa també hi ha diversos espais perfectes per relaxar-se, prendre el sol i
gaudir de les espectaculars vistes clares a la mar ia la costa de Tarragona.

El saló-menjador i la cuina, amb més de 120 m², ocupen tota la planta baixa. En total,
la casa consta de 3 dormitoris dobles, un individual, un estudi i 3 banys, entre els
quals destaca el bany de l'habitació principal amb sauna.

Unes escales connecten els diferents nivells de la casa, que també destaca per
comptar amb gimnàs, un traster, un celler, una sala de música i una terrassa amb
gandules.

Així mateix, l'habitatge gaudeix d'un pis complet per a convidats o per al servei,
sense oblidar els 20.734 m² de parcel·la amb diferents espais, incloent una zona de
barbacoa, un jardí zen, una zona d'arbres fruiters, una zona d'esbarjo per a animals
domèstics, un gran aparcament exterior (no cobert) i una infinitat de possibilitats per
al gaudi de l'exterior.

Una oportunitat única per a una família que vulgui viure envoltada de disseny,
elegància i avantguarda.

lucasfox.cat/go/tar22536

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Vinyes,
Llum natural, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma
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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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	Excel·lent casa àmplia i lluminosa en venda retirada de la ciutat, a la població de La Selva de Camp, amb vista panoràmica sobre el mar i la costa de Tarragona.

