
REF. TAR12232

890.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Urb. de Llevant, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

786m²
Plànol  

1.797m²
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

Vila de grans dimensions en venda a l&#39;exclusiva zona
de Cala Romana, a escassos minuts del centre de
Tarragona i davant del mar.

Vila situada sobre una parcel·la de 1.797 m² ubicada a l'exclusiva zona "Urbanització
Cala Romana" i del Club de Tennis Tarragona, a la mateixa Avinguda Via Augusta ia
pocs minuts del centre de Tarragona, a 3min a peu de Platja de "Cala Romana" i
sobretot, davant del mar.

La casa té una orientació sud-est i disposa de 786 m2 construïts que es distribueixen
en 2 plantes i garatge.

La planta baixa dóna lloc a les zones d'estar i de servei, com ara el menjador principal
noble i 2 salons més independents, un gran vestíbul amb escala contemporània, una
cuina àmplia, un menjador d'estiu i una terrassa impressionant.

La planta superior acull fins a 6 dormitoris dobles, una màster suite amb vestidor,
altres banys i una sala per a jocs i biblioteca. Suma fins a 8 estades per a una gran
família.

Els exteriors inclouen una zona enjardinada de més de 1.700 m² que integra un espai
central amb barbacoa i pèrgola, una zona de piscina delimitada per a més seguretat, i
les àmplies zones de pas i accés.

En part necessita actualitzacions no immediates, tot i així, per la seva ubicació i mida
de parcel·la i superfície construïda, és una oportunitat ideal per a famílies que
vulguin viure tot l'any, en una espaiosa casa amb uns exteriors excel·lents, a
l'exclusiva zona de Cala Romana , davant del Mar, a Via Augusta ia la Capital de
Tarragona, Costa Daurada.

lucasfox.cat/go/tar12232

Terrassa, Piscina
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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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