REF. TAR27445

865.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 402m² de jardí en
venda a Urb. de Llevant
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DESCRIPCIÓ

Àmplia casa unifamiliar a Via Augusta amb vista a la mar,
amb ascensor i 6 habitacions dobles
Excel·lent casa unifamiliar amb vista a la mar i sense renunciar a la Ciutat, a la seva
qualitat de vida i el seu entorn de l'Arrabassada.
Lucas Fox us ofereix en exclusiva aquesta luxosa casa unifamiliar, amb vistes a la mar
i en una de les zones més selectes de Tarragona, en Avinguda Via Augusta i davant
Platja Arrabassada.
Envoltada per una cura i perfecte jardí privat, aquesta magnífica casa davant el Mar,
disposa d'una superfície total de 434m2 i no deixa ningú indiferent pel conjunt de les
seves còmodes i àmplies estances. Per a una gran família i agraïda per incorporar un
ascensor que comunica les plantes.
A la planta principal, un gran hall ens dóna la benvinguda i ens apropa a un lluminós
saló-estar ja un menjador independent. Tots dos amb accessos a una terrassa i a
jardí amb barbacoa. Entre aquests, la espaiosa cuina amb office, safareig
independent, rebost, una habitació doble amb armaris fixos, tipus suite amb bany
complet i també aquest bany fa la funció de cortesia.

lucasfox.cat/go/tar27445
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Parquet, Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Saló de bellesa ,
Saló gourmet, Vistes

La singular escala i l'ascensor, ens portarà a la planta superior d'habitacions. Un total
de 4 dormitoris dobles, dos en format suite. La principal amb vestidor terrassa
frontal, amb vistes a la mar, a Platja Arrabassada ia la Ciutat en general, destacant la
Catedral.
La planta segona trobem un estudi complet, sumant un sisè dormitori i en suite coma
la tercera en suite amb bany complet. Una part de la terrassa s'ha cobert en fusta
massissa per donar forma a un impressionant estudi, on treballar amb el fons de la
Mar i la Ciutat, serà molt agradable. Una terrassa-solàrium, sense oblidar les seves
vistes, completa aquesta planta.
La planta soterrani, està destinada a l'aparcament, té capacitat per a 4 vehicles, amb
rebost i celler, un bany i un altre estudi o zona per a gimnàs.
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Una oportunitat única dins d'un conjunt Residencial, amb piscina comunitària ia un
pas de Platja Arrabassada. Sol·licita una visita i deixa't sorprendre pel seu entorn
davant el Mar.
Un habitatge de luxe a Tarragona és ideal tant per viure tot l'any, per gaudir-la a
manera de primera o segona residència, amb més de 300 dies de Sol i una
temperatura mitjana de 17 graus, a causa, sobretot, al fet que es tracta d' una ciutat a
la banda de la mar, a la Costa Daurada.
A més, aquest municipi és molt conegut per la seva història i conserva ruïnes de quan
era Capital de les ciutats més importants de l'Imperi Romà. De fet, aquestes restes
arqueològiques han estat considerats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any
2000.
Així doncs, les seves platges i la seva història, sumades a l'oferta cultural i d'oci, fan
d'aquesta ciutat una gran opció a l'hora de comprar un immoble a la Costa Daurada
de Tarragona Capital.
Aquest és l'autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona! Un patrimoni fet
monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a
èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet
de persones, d'històries humanes, de petits moments, d'emocions ...
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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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