REF. TAR28121

525.000 € Àtic - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 119m² terrassa en venda a
Tarragona Ciutat
Espanya » Tarragona » Tarragona Ciutat » 43005
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Excepcional àtic de 149m2 més terrassa de 119m2
Presentem en exclusiva aquest singular àtic i el que sempre has desitjat: viure a l'aire
lliure sense sortir de la ciutat. Tu jardí, tu hort urbà, tu menjador d'estiu, tu barbacoa,
tu piscina o tu chill-out fan que la teva vida tingui sentit.
Què passa quan pot ser propietari d'un meravellós àtic al centre de Tarragona i
orientat a sud amb 119 m2 de terrassa? La resposta és: tu vida canviarà de color.
lucasfox.cat/go/tar28121

Si a més disposes de 149 m2 distribuïts en 4 dormitoris dobles, un d'ells en format
màster suite amb vestidor i bany, un saló menjador de més de 35 m2 -a dues zones,
una l'estar i una altra el menjador, ambdues amb vistes a la terrassa, una magnífica
cuina de més de 15 m2 amb office, també amb accés a la terrassa, la bugaderia
annexa amb espai d'emmagatzematge i una plaça de pàrquing per a un cotxe de
mida gran inclosa, és que has trobat l'habitatge que canviarà la teva vida.

Vistes al mar , Terrassa, Garatge privat,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior, Vistes,
Zona chill-out

En l'última planta de l'edifici, dos ascensors vesteixen al replà sense veïns, privacitat
per aquest habitatge que ocupa tota la planta.
Des del distribuïdor, l'àtic es divideix en dues zones. A l'esquerra trobem el saló
menjador a dos ambients i la cuina, tots dos amb accés a la terrassa i, un dormitori.
Cap a la dreta, un passadís en dos trams ens permet accedir a la zona de nit, amb un
dormitori doble amb obertura a la terrassa, la màster suite, el bany comú i el quart
dormitori, també doble i amb obertura a pati d'edificis posterior .
Les dimensions de la terrassa donen cabuda per disafrutarla tot l'any. En els seus
119m2 i actualment, disposa de piscina (desmuntable) per als més petits. Una zona de
barbacoa, un porxo de fusta amb accessos des del saló, testos enormes amb
diferents plantes, tendals i sobretot, intimitat amb espai per a una gran família.
Sol·licita una visita i deixa't sorprendre per aquest singular àtic a la Ciutat.
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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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