
REF. TAR17613

2.650.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Tarragona Ciutat
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43860

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

579m²
Plànol  

2.910m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Una fascinant casa al costat del mar amb un marcat toc
rural, que combina la calidesa i les comoditats d&#39;una
acollidora masia amb les característiques i l&#39;elegant
disseny d&#39;una vila de luxe del segle XXI.

Preciosa casa enclavada en uns exuberants jardins amb vista a l'resplendent
Mediterrani prop de Tarragona, aquesta joia arquitectònica combina un disseny
fascinant amb un confort excepcional per a crear un habitatge familiar perfecta
davant la mar.

La casa s'integra perfectament en els seus gairebé 3.000m2 de jardins, amb tons de
fusta natural que evoquen els nombrosos arbres, palmeres i glicines que es barregen
en el disseny de l'habitatge i perfectament integrat en el seu entorn.

La casa es distribueix en dos mòduls, connectats per un porxo cobert que desdibuixa
les línies entre l'interior i l'exterior, i que permet aprofitar a l'màxim el perfecte clima
i estil de vida de la Mediterrània.

L'enorme saló s'obre a una de les moltes terrasses ia la preciosa piscina, emmarcada
per un fons infinit de jardins que descendeixen suaument cap al litoral i l'horitzó
blau. Té una infinitat de racons per relaxar-se sota el sol o l'ombra, així com per
gaudir d'un àpat a l'aire lliure en família o amb els amics.

A l'interior, els càlids colors naturals suavitzen les línies netes i modernes per crear
una atmosfera rústica acollidora amb accessoris i acabats d'última tecnologia. Els
amplis espais amb grans finestrals i persianes li permeten controlar la llum natural
de cada estada.

El primer mòdul és la zona d'estar, i té un fantàstic dormitori tipus suite a la planta
superior amb bany, terrassa i vistes a la mar. El segon mòdul té la cuina i el menjador
més els altres dormitoris. A la part posterior hi ha aparcament per a dos cotxes.

Per descomptat, l'accés a la mar és molt còmode i fàcil, i la casa també té el seu
propi amarratge al proper Port Marina Sant Jordi.

Sol·licita una visita i deixa't sorprendre per l'entorn.

lucasfox.cat/go/tar17613

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Safareig, Llar de foc, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma
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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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