
REF. TAR27488

650.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 8 dormitoris amb 936m² de jardí en venda a Urb. de Llevant
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

8
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

521m²
Plànol  

936m²
Dimensions del terreny  

936m²
Jardí

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Gran casa unifamiliar amb 521m2 a Cala Romana amb
parcel·la cantonera davant de la Mar amb 936m2

Vila a Cala Romana, una de les urbanitzacions més selectes de Tarragona, al costat de
al Club Tennis i a peu de la Cala Capellans i de la Platja Llarga.

Aquest enclavament residencial també es troba a escassos minuts en cotxe de centre
urbà de Tarragona, gaudint dels servicos de transport urbà de la ciutat.

La casa, assentada sobre una parcel·la cantonera de 936m2, es distingeix per la seva
sobri disseny i uns generosos espais interiors de les seves estades orientades a Mar,
amb àmplies terrasses i un jardí privda que envolta la construcció.

Amb una superfície construïda de 521m2, la casa es distribueix en dues plantes
principals i un soterrani amb celler, trasters, dutxes amb bany i porxo de jardí.

A la planta baixa es troben totes les estades diürnes i de serveis: un elegant i ampli
vestíbul ens condueix a la sala-estar de més de 60m2, una espaiosa terrassa amb
vistes, espera la sortida de totes les estades d'aquesta planta. Juanto a la cuina, un
saló a diferent nivell i una àmplia cuina amb office i altres dependències
independents; un rebost, una sala de manipulació de roba i rentat, una habitació per
al serveis amb bany i un altre bany de cortesia.

Retrocedint a vestíbul, es troba una habitació de lectura i una altra estada formant
un petit apartament a visitant, amb dormitori doble en suite i un estar.

La planta superior hi fins a un total 5 habitacions, més que dobles i un despatx. El
dormitori principal, en format suite, digne de la casa, amb armaris, vestidor
independent, bany a dues zones i amb l'accés a la terrassa que comunica, també, les
sortides de l'restant d'habitacions. Per descomptat amb vistes, en part a l'Mar.

Tres de les següents habitacions estan destinades als més petits, amb sortides a la
terrassa, aramarios fixos i 3 banys principals.

Una altra estada està destinada com habitació de jocs, àmplia, cantonera i amb
terrassa. Un discret despatx completa aquesta planta.

lucasfox.cat/go/tar27488

Vistes al mar , Terrassa, Jardí, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Terrassa comunitària, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Saló gourmet,
Sala de jocs, Llar de foc, Exterior,
Biblioteca, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Aire condicionat
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Un garatge per a dos vehicles, un gran porxo amb bany i vestidor amb dutxes i un
jardí que envoltada la casa amb plantes autòctones, espera el seu nou propietari per
minuciosament reformar.

Una oportunitat per viure enfront de la Mar, a passejos de platges, de el club d'esport
i altres serveis propers a la ciutat de Tarragona.

Sol·licita una visita i deixa't sorprendre pel seu entorn.
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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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