
VENUT/UDA

REF. TAR23611

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis de 5 dormitoris en venda a Tarragona Ciutat, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43002

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

181m²
Edificats

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis alt, espaiós, lluminós i ben distribuït a la zona de
l&#39;Eixample de Tarragona, a un pas dels eixos de
comunicació i serveis més importants de la ciutat.

Aquesta magnífica habitatge de 5 habitacions, amb una excel·lent distribució, disposa
d'una superfície construïda de 181 m². Originalment, eren dos habitatges i ocupa
l'última planta d'l'edifici.

Compta amb quatre dormitoris dobles, tots ells exteriors i un altre individual i
interior tipus despatx. Dos banys complets amb ventilació exterior i un lavabo.

El principal presenta un format màster suite, amb bany complet i un vestidor, a més
presumeix de balcó.

L'habitatge disposa d'una àmplia i lluminosa cuina amb office connectada amb un
gran saló-menjador amb balcó exterior, a través del espaiós distribuïdor.

Es complementa amb una galeria orientada cap a un pati interior, destinada a la zona
de rentat ia la caldera. També disposa de nombrosos armaris encastats tant en
passadissos com a dormitoris.

El pis està equipat amb aire condicionat i calefacció. També compta amb una plaça
d'aparcament al mateix edifici i inclosa en el preu. Una segona plaça, també
disponible en opció.

lucasfox.cat/go/tar23611

Terrassa, Parquet, Aparcament,
Aire condicionat, Balcó, Exterior
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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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