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DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa construïda en una planta baixa a Golf
Costa Daurada de Tarragona.

Construïda en una única planta, aquesta casa unifamiliar de 184m2 és
extremadament còmoda, gràcies a la seva arquitectura racional i singular.

Se situa en Parc de Llevant, una urbanització amb seguretat privada, envoltada de
natura i amb accés directe a l'forat 18 de Golf Costa Daurada de Tarragona, amb tot el
seu complex esportiu, pàdel, gimnàs MIR i piscina.

A més, se situa a escassos metres d'un prestigiós col·legi anglès i està molt ben
comunicat amb la ciutat, amb la Platja Llarga, A-7 i AP-7.

Ofereix un saló-menjador gran i lluminós amb llar de foc, una cuina estupenda amb
office, una sala de rentat i planxa, el dormitori principal amb bany privat i un vestidor
ampli, dos dormitoris dobles més i un bany que dóna servei a la resta de l'habitatge .

Els dos banys són espaiosos i exteriors, i un té dutxa i l'altre, banyera. Finalment,
trobem una estada que actualment es destina a emmagatzematge, però que es
podria transformar en dormitori, segons convingui.

Des de totes les estances, com el saló-menjador, la cuina i els tres dormitoris, podem
sortir a un preciós jardí amb fonts i peixos, o a l'agradable porxo amb taules i cadires,
l'espai ideal per menjar a l'aire lliure o relaxar-se amb els amics i la família.

A més, les portes d'accés a jardí i a la porxada són de vidre, la qual cosa permet que
entri molta llum natural a l'interior de l'habitatge.

La casa també disposa d'un aparcament exterior per a dos cotxes amb pèrgola, a
l'estil de la urbanització.

Es tracta d'una excel·lent casa seminova, còmoda i construïda en una planta, de
manera que no té escales.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquesta fantàstica casa unifamiliar a
prop de el centre de Tarragona en una urbanització exclusiva i en un entorn natural.

lucasfox.cat/go/tar28168

Terrassa, Jardí, Terres de marbre,
Aparcament, Vestidor, Traster, Safareig,
Llar de foc, Armaris encastats,
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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