REF. TAR28399

€1,095,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 1,205m² de jardí en venda a Urb. de Llevant
Espanya » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007
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Cambres de bany

Edificats

Jardí

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

REF. TAR28399

€1,095,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la de 4 dormitoris amb 1,205m² de jardí en venda a Urb. de Llevant
Espanya » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

4

2

356m²

1,205m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Jardí

DESCRIPCIÓ

Unifamiliar a Via Augusta amb parcel·la de 1.205m2
Sense renunciar a la Ciutat, Lucas Fox en exclusiva li ofereix aquest unifamiliar amb
vista a la mar i ubicat a Via Augusta. Des del jardí, disposa d'un sortida de vianants
amb accés a la zona de Vileta de Mar ia la mateixa platja Arrabassada, a escassos
3min a peu.
Un cuidat i perfecte jardí privat amb més de 1.200m2 i una gran piscina de 48m2. Una
zona de barbacoa, un porxo amb estil mediterrani i altres zones d'esbarjo per als més
petits, serà la casa de tota família sense renunciar a la ciutat, amb les vistes a la Mar
com a protagonista i les múltiples activitats d'esbarjo i gaudi de Platja Arrabassada o
de l'Passeig Marítim Rafael de Casanova. A l'abast des de la porta de casa.
Un porxo mediterrani de 1983 amb bigues de fusta massissa, maó vist rústic i envoltat
de 4 voltes, on passar grans trobades sociables, ens dóna la benvinguda i ens indica
l'accés a la planta baixa.

lucasfox.cat/go/tar28399
A primera línia de mar , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior, Saló gourmet

En aquesta planta baixa, trobem un hall amb una escala compensada, un saló-estar
amb llar de foc, una cuina office amb accés a jardí, una habitació i un bany completa
aquesta planta.
La planta primera, disposa de 3 habitacions i un bany. Una com a principal amb
vestidor. Destacant dues d'elles situades en façana principal amb vistes a l'Mar.
La planta segona, principalment és la terrassa amb vistes a la mar, Platja
Arrabassada i "Els Cossis". Un habitació petita tipus estudi dóna pas a la mateixa
terrassa.
Independent a la construcció principal, es troba una garatge per a dos vehicles, una
segona cuina d'estiu i una barbacoa.
Sol·licita una visita i deixa't sorprendre per l'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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