REF. TAR28457

695.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Tarragona Ciutat, Tarragona
Espanya » Tarragona » Tarragona Ciutat » 43005
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DESCRIPCIÓ

Excel·lent habitatge de 275m2 per estrenar a Avinguda
Roma de Tarragona
Àmplia habitatge de 275m2 situada al luxós edifici residencial "Edifici Coliseum",
construït amb acabats de la més alta qualitat. L'edifici es troba a l'avinguda Roma de
Tarragona, a la banda de la cèntrica plaça Imperial Tarraco, a la Eixample de la Ciutat
i cal destacar, que està per estrenar.
L'habitatge disposa de grans espais en totes les seves estances, destacant un salóestar de més de 50m2 i 4 dormitoris, més que dobles i totes en format suite amb
armaris fixos.

lucasfox.cat/go/tar28457
Jacuzzi, Aire condicionat, Balcó, Exterior

L'habitació principal, presenta una vestidor generós i un bany espaiós en marbre i
mobles de fusta. A més d'una banyera d'hidromassatge i una dutxa independent.
La cuina, també molt espaiosa amb mobles en fusta massissa, disposa d'un gran
office amb accés a la terrassa principal i a la sala.
L'habitatge és molt lluminosa i confortable. Presenta materials nobles de màxima
qualitat en les fusteries, armaris, així com detalls constructius en els banys, cuina i el
dormitori principal.
El sòl de l'habitatge és molt elegant en fusta massissa i cal destacar el marbre dels
banys, minuciosament instal·lats i conservant els dibuixos de la pedra natural. Per
aquest detall, les peces van ser tallades i marcades per la seva posada en obra.
Altres detalls no menys inportantes són les persianes automatitzades, la calefacció
de gas, l'aire condicionat per conducte, les persianes automatitzades i els banys
complerts amb mobiliari de fusta natural.
Inclou 2 places d'aparcament grans i un traster de 16m2. Sens dubte, una fantàstica
opció per a una gran família.
Sol·licita una visita i sopréndete amb aquest habitatge, única a la Ciutat i en
l'emblemàtic Edifici Coliseum d'Avinguda Roma.
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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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