
REF. TAR25786

2.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Salou
Espanya »  Costa Dorada »  43840

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

287m²
Plànol  

1.836m²
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
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa unifamiliar amb gran jardí arbrat, situada a la zona
més tranquil·la de Salou, amb orientació sud, excel · lents
vistes a la mar i sortida directa a el camí de ronda ia la
platja.

Poques vegades podreu disposar d'un immoble on el nostre jardí és tot un balcó cap
al Mar Mediterrani. Més de 50 metres en línia davant del Mar. A més d'un accés privat
per accedir directament al camí de ronda oa la mateixa platja. Una casa única per
reformar en una estupenda ubicació ia la Costa Daurada.

Aquesta casa està situada a l'àrea del cap de Salou. La propietat emana gran
tranquil·litat gràcies al seu extens jardí de gairebé 2.000 m², amb gespa, pinar i una
façana que confronta amb la costa i el camí de Ronda.

La casa està construïda en una sola planta, molt còmoda i reformada. Accedim-hi a
través d'un vestíbul amb robers encastats. El distribuïdor ens condueix a un ampli i
lluminós saló-menjador amb increïbles vistes sobre la badia de Salou i el golf de Sant
Jordi i sortida al porxo frontal i al jardí. Aquesta estada comunica, a través d´un petit
distribuïdor, amb la cuina office, la zona de bugaderia, la porta de servei, un bany
complet i una habitació de servei.

Una porta al costat contrari del saló dóna pas a un passadís que connecta amb
quatre dormitoris dobles. Dos es troben als extrems del passadís i tenen bany privat,
mentre que els altres dos comparteixen un bany, ubicat al centre.

A l'exterior trobem un gran jardí, rematat amb una balustrada que mira cap al mar i
una piscina situada també a la part frontal.

S´accedeix a la finca per un passatge des de l´antiga carretera del cap.

Demana una visita i deixa't sorprendre per aquesta vila de primera línia de Mar i el
seu entorn, a Salou ia la Costa Daurada.

Un habitatge de luxe a la Costa Daurada és ideal tant per viure tot l'any, per gaudir-lo
a mode de primera o segona residència, amb més de 280 dies de Sol a l'any i una
temperatura mitjana de 17 graus, degut, sobretot, a que es tracta de població al costat
del mar.

lucasfox.cat/go/tar25786

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Llar de foc, Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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.

REF. TAR25786

2.200.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Salou
Espanya »  Costa Dorada »  43840

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

287m²
Plànol  

1.836m²
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
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Casa unifamiliar amb gran jardí arbrat, situada a la zona més tranquil·la de Salou, amb orientació sud, excel · lents vistes a la mar i sortida directa a el camí de ronda ia la platja.

