
VENUT/UDA

REF. TAR26043

465.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Urb. de Llevant
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43765

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

351m²
Edificats  

677m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva casa unifamiliar de 351 m² en una parcel·la de
677 m², amb 3 dormitoris més un estudi i 3 places
d&#39;aparcament, en una bona i tranquil·la zona
residencial

Aquesta singular casa unifamiliar es troba en una de les millors zones residencials de
Tarragona, a la població de la Secuita, en una urbanització amb un entorn
característic de l'interior de Tarragona Província, sense renunciar a serveis o la Costa.

Ofereix una excel·lent vida familiar al voltant d'un bonic entorn natural, amb vistes
obertes, alhora que combina pau i tranquil·litat amb un fàcil accés a centre de la
ciutat.

L'habitatge compta amb un ampli jardí privat amb piscina, terrassa i vistes precioses.
Els grans finestrals i les vidrieres corredisses permeten l'entrada de llum natural en
tot moment. Així mateix, els seus espais interiors i exteriors són perfectes per
relaxar-se, divertir-se i gaudir de el Sol.

La zona principal se situa a la planta baixa, que inclou un gran saló a doble altura
amb llar de foc de gas propà i una cuina totalment equipada. Tota aquesta part és
molt lluminosa i té accés a jardí, a la piscina i altres espais exteriors.

Aquesta mateixa planta hi ha el dormitori principal amb vestidor i bany, a més de dos
dormitoris dobles més, amb un altre bany complet compartit i una habitació
independent de rentat i planxa.

A la planta superior hi ha una àmplia sala d'estar / estudi amb bany que ofereix grans
finestrals que emmarquen les impressionants vistes. Hi ha la opció per reconvertir en
dues habitacions més, dobles i fins a sumar un total de 5 dormitoris.

Al soterrani hi ha un lavabo i un garatge amb espai per a fins a tres vehicles.

La casa s'ha dissenyat a el més alt nivell, amb característiques que inclouen fusteria
d'alumini i vidres, una cuina de bona qualitat.

Llums decoratives en interior i exterior. Pèrgoles en alumini amb tendals blancs, a
més d'altaveus exteriors, piscina amb cascada, gespa artificial i tarima sintètica.

lucasfox.cat/go/tar26043

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Traster, Vistes, Zona chill-out
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Una jardineria minuciosa i molts més detalls. També compta amb aire condicionat
amb bomba fred / calor.

Una casa familiar, per viure-la. Vine a veure-la i deixeu-vos sorprendre pel seu
entorn.

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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