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DESCRIPCIÓ

Baix de 87 m² amb 3 dormitoris i jardí, en venda a peu de
carrer a la zona més de moda de Tarragona ia pocs
metres de la Vall de l&#39;Arrabassada.
Viure a la Vall de Arrabassada és sinònim d'estar al costat de la platja, envoltat de
tots els serveis i amb una comunicació excel·lent amb la ciutat.
Aquest habitatge és una oportunitat immillorable per viure en aquesta ubicació
excel·lent. Es tracta d'un pis lluminós, molt exterior i amb jardí privat, pel que pot
gaudir de reunions familiars i amb amics còmodament en més de 50 m² d'espai
exterior.

lucasfox.cat/go/tar20026
Jardí, Terrassa, Aparcament,
Aire condicionat, Armaris encastats

L'habitatge és un baix cantoner amb terrassa principal i un jardí perfectament
condicionat, assolellat i amb accessos des del saló-menjador i la cuina, que compta
amb zona office i galeria independent. Disposa de 3 dormitoris: un en suite amb
vestidor i bany, i dos dormitoris que comparteixen un altre bany complet.
L'habitatge inclou una plaça d'aparcament descoberta, calefacció de gas, un split
d'aire condicionat i tendal per a la terrassa.
No dubti a trucar-nos per visitar aquest habitatge i gaudir d'una nova manera de
viure a la Vall de l'Arrabassada.
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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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