REF. TAR25321

1.500.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Cambrils, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43850

5
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315m²

509m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa de 5 dormitoris, àmplia, fresca i lluminosa, amb gran
jardí i piscina, a peu de platja, a Vilafortuny, Cambrils.
Vila unifamiliar a primera línia de mar, amb ampli jardí i piscina, ubicada al costat
d'una pineda marítima a Vilafortuny, Cambrils, una de les zones més espectaculars i
turístiques de la Costa Daurada.
La casa disposa de dues plantes. A la planta baixa hi trobem el vestíbul que dóna
accés a la zona de servei, amb una cuina amb illa, un dormitori i un bany annex. Des
del mateix vestíbul accedim a un bany de cortesia complet, al garatge ia un salómenjador que ocupa tota la part davantera de la vivenda.
El saló disposa d'un frontal totalment envidriat, i es pot obrir completament a una
gran terrassa porxada amb zones d'estar i chill out, així com al jardí amb piscina i
sortida directa a la platja i al passeig més emblemàtic del municipi.
A la segona planta hi trobem quatre dormitoris dobles que giren al voltant d'un ampli
distribuïdor, tres en format suite, amb bany complet integrat. Un té sortida a la
terrassa frontal superior.
El dormitori principal, de configuració master suite, disposa d´una àmplia zona d
´estar, zona de treball i doble sortida a la terrassa superior.
Un passadís recorre els laterals i la part posterior de la casa, composta d'un espai
exterior de rebost, una caseta per a eines i altres estris i una zona d'estenedor.
La casa es completa amb un garatge apte per a dos vehicles i un espai per a un tercer
entre la porta d'accés des del carrer i l'entrada al garatge cobert.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar una visita i deixeu-vos
sorprendre per la seva singular ubicació davant del Mar.
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lucasfox.cat/go/tar25321
Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Saló gourmet, Safareig, Llar de foc,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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