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REF. TAR22569

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 100m² de jardí en venda a
Torredembarra
Espanya »  Costa Dorada »  43893

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

252m²
Plànol  

100m²
Jardí

+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

Dúplex en edifici rehabilitat, amb jardí i piscina, al centre
de el nucli urbà d&#39;Altafulla, a pocs minuts de les
platges i dels principals nusos de comunicacions.

Per a aquells que somien viure tot l'any o passar el seu temps lliure en un lloc idíl·lic,
tranquil, relaxat i amb encant, presentem aquest exclusiu dúplex en una finca
rehabilitada al centre de la meravellosa població d'Altafulla, província de Tarragona
ia la Costa Daurada.

L´habitatge consta d´una planta baixa on es troba el rebedor-distribuïdor, un ampli
saló-menjador amb arcs ogivals, llum natural i sortida al jardí privat, una espaiosa
cuina amb office i un bany de cortesia amb dutxa.

Per l'escala, s'accedeix a la planta alta on, des del distribuïdor, accedim a 3 dormitoris
dobles, tots ells amb vistes al jardí. El principal, en format màster suite, disposa de
zona d´estar-vestidor i un bany complet.

A més, en aquesta planta hi trobem també un bany comú i una sala de bugaderia i
planxa.

El jardí està dividit en 3 zones. Duna banda, una gran terrassa amb zona de menjador
destiu i estar. De l'altra, la piscina i solàrium, annexa a l'antic pou de la finca que
funciona com a font original. I, finalment, un apartament perfectament condicionat,
per a la zona d'un servei o convidats, amb un saló independent, un dormitori i un
bany complet.

Aquest habitatge es complementa amb una plaça daparcament situada en una finca
a escassos metres de lhabitatge.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar una visita i deixa't sorprendre
amb aquest singular habitatge, a la població pintoresca d'Altafulla, a prop del Mar ia
la Costa Daurada.

lucasfox.cat/go/tar22569

Terrassa, Piscina, Jardí, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Traster,
Renovat, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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