REF. TAR26045

€1,900,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Antibes
Espanya » Tarragona » Tarragona Ciutat » Antibes » 43007
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DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;estil Mediterrani amb un ampli jardí i piscina
en venda a la zona més cotitzada de Tarragona.
La casa es situa en una zona elevada de la zona d'Antibes (Els Cossis), de manera que
disposa de vistes a la mar des de les estades a les plantes superiors.
S'accedeix a l'habitatge per un vestíbul a doble alçada, amb llum zenital que li
confereix un aspecte clàssic. A la planta baixa, trobem un saló a dos ambients amb
unes àmplies vidrieres que donen sortida a les terrasses cobertes, a l'jardí ia la
piscina. A l'creuar una porta corredissa, s'accedeix a un lluminós menjador, contigu a
la cuina que ve perfectament equipada, amb zona office i sortida també a jardí i les
terrasses.
Des de la cuina ia través d'un corredor, arribem a la zona de nit de la planta baixa,
amb un dormitori doble i un bany de cortesia. A el fons de corredor, una porta de
vidre ens condueix a una zona de servei amb la sala de bugaderia.

lucasfox.cat/go/tar26045
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Llum natural,
Parquet, Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out

A continuació, una escala ens condueix a la planta semisoterrani, amb llum natural i
ventilació, que està habilitat com gimnàs, a el temps que compleix les funcions
d'emmagatzematge i traster, amb un armari encastat que abasta una de les seves
parets. A més disposa d'una habitació amb bany per allotjar servei.
A la primera planta, trobem un distribuïdor que ens condueix als tres dormitoris, a
més d'un quart dormitori que actualment està destinat a estudi. El dormitori
principal, en format master suite, disposa de sortida directa a una gran terrassa amb
zona solàrium amb vistes a la mar ia la ciutat de Tarragona. Aquest dormitori
posseeix a més un gran vestidor que serveix com avantsala d'un magnífic bany.
Annex a aquest dormitori, i amb sortida també a la terrassa, trobem l'estudi. Aquest
disposa també d'espai suficient per fer de sala d'estar. Dos dormitoris amb els seus
banys privats completen la distribució de l'interior d'aquesta excel·lent vila.
A l'exterior, hi trobem un jardí ben dissenyat i cuidat amb cura, que emmarca una
gran piscina central. A la zona posterior de la casa, es troba un pati de servei i una
zona d'aparcament a l'aire lliure, susceptible de cobrir-se amb un sistema d'obertura
i tancament.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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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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