
REF. TAR20590

675.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Tarragona Ciutat,
Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43004

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

287m²
Plànol

+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

Pis situat en un edifici històric, amb una rehabilitació de
gran nivell arquitectònic prop de la platja del Miracle a
Tarragona.

Luxós habitatge ubicat en un edifici històric remodelat, del 1890, situat a la zona Sud
de la Ciutat, a pocs minuts de la platja del Miracle, de la Rambla Nova i de l'estació de
ferrocarril.

El pis disposa de sostres alts decorats i amb un sistema d'embigat restaurat,
incloent-hi els capitells. El conjunt s'ha rehabilitat seguint un projecte d'interiorisme
d'alt valor arquitectònic que combina elements clàssics amb materials tecnològics i
un estil racional que li proporciona singularitat.

L´habitatge consta d´un gran saló des del qual s´accedeix a un gran menjador que,
visualment, s´uneix a la cuina, però que es troba separat per un envà de vidre
securitzat.

La zona de nit consta de 3 dormitoris. El primer es beneficia de bany privat i tocador, i
els altres 2 amplis dormitoris dobles comparteixen un bany complet que, alhora,
exerceix les funcions de neteja de cortesia. Lhabitatge es complementa amb una
zona destudi dalta capacitat.

Un habitatge elegant i exclusiu, apte per satisfer, fins i tot, els clients més exigents.

lucasfox.cat/go/tar20590

Terres de marbre, Sostres alts, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat
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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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