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DESCRIPCIÓ

Habitatge de 3 dormitoris amb excel·lents vistes a la mar
a Vall de l&#39;Arrabassada de Tarragona

Habitatge seminova amb vistes al Mar i Platja Arrabassada. Situada a darrera planta
de l'edifici, disposa d'uns acabats actuals i de qualitat que li confereixen un aire
modern i funcional. L´habitatge disposa de tres dormitoris amplis i un saló-menjador
amb accés a una terrassa, perfecta per equipar-la amb mobiliari exterior.

Inicialment l'habitatge disposava de quatre dormitoris, però es va redistribuir en tres
per guanyar espai addicional a totes les habitacions.

La cuina es presenta totalment equipada amb electrodomèstics inclosos i disposa de
safareig independent i accés directe a la terrassa.

L´habitatge és lluminós amb orientació sud-est i totes les estances exteriors, excepte
els 2 banys.

La zona oberta a la façana principal és molt assolellada i es disposa de tendals per a
la terrassa principal. Les vistes al Mar són protagonistes des del saló estar, la cuina i
des de dues habitacions, inclosa la principal.

A més, l'habitatge ofereix una àmplia plaça d'aparcament i un gran traster ben
ventilat i ubicat a la planta superior, inclosos al preu.

Per complementar l'habitatge, la urbanització disposa d'una zona comunitària
formada per un jardí amb ambients diversos, una zona de jocs i una gran piscina en
un entorn cuidat i familiar.

Finalment, l'edifici és a 200 metres de la platja de l'Arrabassada ia pocs minuts de
l'inici de diversos camins i senders que condueixen als entorns naturals propers a la
ciutat.

Demana una visita i deixa't sorprendre pel seu entorn davant del Mar ia la Vall de
l'Arrabassada.

lucasfox.cat/go/tar25199

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Ascensor, Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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