
REF. TAR24180

1.850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Urb. de Llevant
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

493m²
Plànol  

1.090m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant vila d&#39;arquitectura sòlida, fresca i
lluminosa, enfront de la mar Mediterrània en una de les
zones més tranquil·les de la ciutat de Tarragona.

Bonica vila davant del mar Mediterrani, en una de les àrees més exclusives de la
ciutat de Tarragona, a la Costa Daurada i en Urbanització Cala Tamarit.

Amb una arquitectura fresca i lluminosa, aquesta singular vila situada a La Mora-Cala
Tamarit, s'envolta de natura, seguretat i confort personal, amb unes magnífiques
vistes al mar des de totes les estances.

Orientada a sud-est, aquesta magnífica vila disposa de 493 m² construïts sobre una
finca de 1090 m².

Els seus 6 dormitoris i 5 banys es distribueixen en 3 mitges plantes, totes elles amb
vistes frontals, concentrant els serveis i estances principals com la cuina, menjador
independent, salons estar i biblioteca a la planta baixa i, la resta de les estades a les
plantes superiors.

Cal destacar que la propietat disposa de permisos per instal·lar un ascensor que
s'integrarà perfectament a l'arquitectura interior de la casa, unint les diferents
plantes per facilitar un millor confort i moviment intern dels seus habitants.

Destaca l'exquisit gust en els acabats i materials emprats per a la seva construcció, el
seu òptim estat de conservació, els detalls exclusius i remats decoratius importats de
diferents països que, juntament amb la seva estratègica situació, converteixen
aquesta vila en un espai ideal per viure-hi tot any i descansar amb un alt nivell de
confort i distinció en aquesta meravellosa vila.

Un habitatge de luxe a Tarragona és ideal tant per viure tot l'any, per gaudir-lo a
mode de primera o segona residència, amb més de 300 dies de Sol i una temperatura
mitjana de 17 graus, degut, sobretot, al fet que es tracta de una ciutat al costat del
mar, a la Costa Daurada.

A més, aquest municipi és molt conegut per la seva història i conserva ruïnes de quan
era capital de les ciutats més importants de l'Imperi Romà. De fet, aquestes restes
arqueològiques han estat considerades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco
l'any 2000.

lucasfox.cat/go/tar24180

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. TAR24180

1.850.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Urb. de Llevant
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

493m²
Plànol  

1.090m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.cat/go/tar24180
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Així, les platges i la història, sumades a l'oferta cultural i d'oci, fan d'aquesta ciutat
una gran opció a l'hora de comprar un immoble a la Costa Daurada de Tarragona
Capital.

Aquest és l´autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona! Un patrimoni fet de
monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a
èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet
de persones, d'històries humanes, de petits moments, d'emocions...

Demana una visita i deixa't sorprendre per aquesta singular vila i el seu entorn.
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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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