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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila de disseny contemporani amb piscina i
amplis jardins, en venda en una de les zones més selectes
i tranquil·les de la ciutat de Valls.
Magnífica vila de 838 m² situada sobre una parcel·la de 2.353 m² formada per àmplies
zones enjardinades, piscina i diverses terrasses. Es troba en una de les zones més
selectes i tranquil·les de la ciutat de Valls, a escassos minuts del centre de Tarragona.
La casa ofereix una arquitectura avantguardista i racional, tot en un disseny
contemporani. Destaca per les seves amplis i lluminosos espais interiors a doble
altura, així com les seves diferents zones exteriors dissenyades i equipades de forma
exquisida per poder gaudir tant de dia com de nit.

lucasfox.cat/go/tar12218
Terrassa

L'habitatge es condiciona en 2 plantes i ofereix 6 dormitoris, 6 banys, un saló obert
amb llar de foc i grans finestrals, un gran menjador, cuina equipada amb zona
d'esmorzar i sortida a terrassa. Els exteriors estan formats per diverses zones
enjardinades, una piscina, i diferents zones de terrassa, així com un porxo amb sofàs i
zona de barbacoa.
Una vila de disseny ideal per a famílies, en un emplaçament tranquil a pocs minuts
del centre de Tarragona.
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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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