REF. TAR21140

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la de 8 dormitoris en venda a Urb. de Llevant, Tarragona
Espanya » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

8

6

582m²

1,252m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

RESERVADO

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espanya

REF. TAR21140

Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda - Reservado

Casa / Vil·la de 8 dormitoris en venda a Urb. de Llevant, Tarragona
Espanya » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

8

6

582m²

1,252m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Espectacular vila mediterrània en la zona més cotitzada
de Tarragona.
Una exclusiva vila per viure tot l'any davant de la mar ia la zona més cotitzada de
Tarragona ciutat, al passeig Marítim Rafael de Casanova.
La qualitat de vida semblen estar garantides per al comprador més exigent.
L'habitatge consta de 3 àrees perfectament diferenciades:
A l'edifici, trobem un apartament per a servei o convidats amb un dormitori, un bany,
una cuina i un saló menjador amb vistes a la mar i una terrassa.
La construcció principal, disposa d'un gran saló-menjador amb terres de marbre i
columnes decoratives i uns grans finestrals amb vistes a la mar, a la terrassa
principal i a jardí. Un estil contemporani ens acompanyarà durant tota la casa.
La cuina amb office, una sala de safareig, un bany de cortesia i una gran escala
decorativa reflecteix l'exquisit ambient d'aquesta casa.

lucasfox.cat/go/tar21140
A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Llar de foc, Safareig, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

La primera planta alberga la zona de nit, amb el dormitori principal amb vestidor,
bany privat, un gran hall-estudi i terrassa amb unes meravelloses vistes a l'horitzó
blau.
A la mateixa planta hi trobarem també 5 dormitoris addicionals, 4 d'ells amb vista a la
mar i 2 en suite, un bany comú per a la resta ia més d'un ampli hall distribuïdor. La
planta disposa de sòls en fusta de roure natural.
La segona planta disposa de dues grans sales sota teulada, una d'elles equipada com
a sala d'estar i llar de foc. Les dues sales estan articulades a través d'un distribuïdor
central i flanquejades per una gran terrassa solàrium amb excel·lents vistes.
El jardí envolta tot l'edifici i disposa de diverses terrasses. Una d'elles compta amb
una gran piscina i una zona de menjador d'estiu que inclou barbacoa i barra bar
La terrassa superior, accessible a través de dues escalinates laterals, s'articula en 3
espais diferenciats: 2 laterals annexos a l'apartament i la cuina i una gran i central
que dóna amplitud a la sala principal.
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L'aparcament, amb capacitat per a 4 vehicles des del qual s'accedeix a l'habitatge a
través d'una escala interior.
Un habitatge de luxe a Tarragona és ideal tant per a viure-hi a llarg termini com per
gaudir-la a manera de segona residència, a causa, sobretot, al fet que es tracta d'una
ciutat a la banda de la mar.
A més, aquest municipi és molt conegut per la seva història, i és que conserva ruïnes
de quan era una de les ciutats més importants de l'Imperi Romà. De fet, aquestes
restes arqueològiques han estat considerats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco
des de l'any 2000. Tarragona ofereix l'herència d'un passat romà i platges de sorra
daurada.
Lucas Fox ofereix una selecció d'immobles a Tarragona, incloent cases meravelloses
amb grans terrenys en ubicacions destacades.
Així doncs, les seves platges i la seva història, sumades a l'oferta cultural, d'oci i
gastronòmica, fan d'aquesta ciutat una gran opció a l'hora de comprar un immoble.
És per tot això que Lluc Fox, en el seu treball com a immobiliària a Tarragona, posa a
la vostra disposició una àmplia oferta d'habitatges, cases o viles en venda en aquesta
zona.
Es tracta, també, d'una ciutat relativament gran (encara que lluny de les dimensions
de Barcelona) i per tant compta amb tots els serveis necessaris per als seus residents
i els seus visitants.
Com a valor afegit, Tarragona es troba a 45 minuts de l'Aeroport de Barcelona i
compta amb diversos mitjans de transport públic per traslladar-se d'una localització
a l'altra.
Deixa't sorprendre per Tarragona, una ciutat sorprenent on es pot descobrir una
civilització mil·lenària. Sopar sota les voltes de el circ romà, perdre pels carrerons de
casc antic on es conserva intacta l'essència de la ciutat medieval o fer un vermut
immers en més de 2.000 anys d'història.
Aquest és l'autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona! Un patrimoni fet
monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a
èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet
de persones, d'històries humanes, de petits moments, d'emocions ...
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Lucas Fox, coneixent el valor d'aquesta zona, disposa d'una àmplia oferta de
propietats de luxe a Tarragona. Tots aquests habitatges compleixen amb els més alts
estàndards de qualitat i ofereixen als seus compradors amplis espais oberts, amb
molta llum natural i, per descomptat, una ubicació envejable.
Sol·licita una visita i deixa't sorprendre per la localització.

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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