REF. TAR28306

1.625.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Torredembarra
Espanya » Costa Dorada » 43880
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es
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DESCRIPCIÓ

Casa de 279 m² sobre una parcel·la de 980 m² a primera
línia de mar al Passeig Marítim de Coma-ruga.
Excel·lent casa amb història, a primera línia de mar i al cor de l'Passeig Marítim de
Coma-ruga.
A la planta baixa trobem un gran porxo amb arcs que ofereix dos ambients
diferenciats, menjador d'estiu i zona chill-out. Des d'aquest porxo s'accedeix a un
rebedor i un ampli distribuïdor de què parteix una senyorial escala cap a la planta
superior. A l'esquerra tenim un menjador amb sortida a porxo i un espaiós i lluminós
saló. Aquest nivell també ofereix una gran cuina amb office i escales que baixen fins
al celler, un dormitori (antigament per al servei), un bany complet i pati del darrere.

lucasfox.cat/go/tar28306
Vistes al mar , Jardí, Terrassa, Aparcament,
A renovar, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior, Llicència turística,
Renovat, Saló de bellesa , Saló gourmet

Tornant a l'distribuïdor, al costat dret trobem un passadís que condueix a la zona de
nit, composta de quatre dormitoris dobles amb armaris encastats i dos banys
complets.
La primera planta alberga el dormitori principal, que és molt ampli i lluminós i
presumeix d'un espaiós bany i una terrassa solàrium particular.
La finca es completa amb un jardí perimetral que disposa de zona d'aparcament i un
vetllador amb barbacoa i menjador.
Sol·licita una visita, deixa't sorprendre per aquesta singular vila i el seu entorn
davant el Mar.
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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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