
REF. TAR22792

315.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a
Torredembarra
Espanya »  Costa Dorada »  43830

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

104m²
Plànol  

20m²
Terrassa

+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

Apartament de 3 dormitoris, amb una gran terrassa i unes
vistes magnífiques, ubicat en una comunitat amb jardí i
piscina, en venda a la zona dels Muntanyans de
Torredembarra, una zona de dunes i maresmes, d'interès
natural.

Apartament amb vistes al Mar situada en un complex residencial amb un jardí
enorme, una zona de jocs per als més petits i una piscina tematitzada, i sobretot, a
pocs metres a peu de la platja dels Muntanyans a Torredembarra, on els seus podran
gaudir del mar en un entorn natural i emblemàtic.

L´habitatge compta amb tres dormitoris dobles, un amb bany privat en format suite i
vistes al mar, i un bany complet que serveix a la resta de dormitoris.

La zona de dia consta d´una cuina amb office i safareig independent i un saló-
menjador, amb dues sortides a la terrassa i vistes al mar.

La terrassa, d'una mida generosa i perfectament condicionada amb terres de fusta
natural, convida a gaudir de moments inoblidables davant del mar.

La distribució s'ajusta a un model d'ús funcional, seminou, amb plaça d'aparcament i
traster inclòs.

A escassos metres a peu i deixant la gran zona comunitària, ens trobem a Les Antines
Platja de Torredembarra. Un entorn natural amb dunes i vegetació, amb aigües
cristal·lines i fons per a la pràctica de submarinisme.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem per comprar un apartament
a Costa Daurada.

lucasfox.cat/go/tar22792

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Ascensor,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, 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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