REF. TAR29669

2.900.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Torredembarra
Espanya » Costa Dorada » 43883

5

7

832m²

1,455m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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

Gran terreny de més de 800 m² amb un extraordinari jardí
al Roc de Sant Gaietà, la zona més tranquil·la i exclusiva
de Roda de Berà.
Vila de luxe situada a la urbanització del Roc de Sant Gaietà, un indret emblemàtic de
la Costa Daurada, en un entorn agradable, tranquil i amb magnífiques vistes. La
construcció de 832m2 i recentment rehabilitada s'assenta sobre una parcel·la de
1.455 m² amb grans espais enjardinats, una gran piscina i diverses zones de descans.
A aquesta exclusiva vila, amb sortida a dos carrers, s'hi accedeix a través d'una
escalinata que condueix des del carrer inferior fins a l'entrada principal situada a la
planta baixa, on es concentra la zona de dia.
Un vestíbul espaiós dóna accés a un ampli saló-menjador amb tres ambients
diferenciats, sortida a una terrassa frontal i vistes al mar. Des de la zona de menjador
ia través d´una gran corredissa, se surt a un gran porxo, amb menjador d´estiu i chillout. Aquest espai fresc, que s´estén al llarg de tota la façana nord, s´obre a la zona
enjardinada i la piscina per donar gran vitalitat a tot l´habitatge.
Novament a l'interior, i des de la mateixa zona de menjador, trobem una porta que
porta a la magnífica cuina, àmplia i lluminosa, amb una illa central i una zona de
menjador capaç per a 8-10 persones. Annexa a la cuina, es troba una sala de
bugaderia i planxa. Des de la mateixa cuina s'obre pas novament al distribuïdor de la
planta baixa, amb una porta a un dormitori doble en format suite i amb un gran
armari encastat en un dels extrems. La planta baixa es completa amb un lavabo de
cortesia.
Des del distribuïdor de la planta baixa, ia través d'una escala ascendent, s'arriba al
pis primer on hi ha la principal zona de dormitoris, tots dobles. En primer lloc trobem
un dormitori de format suite, amb sortida a una terrassa ubicada a la façana oest. A
través d´un corredor s´arriba a l´habitació principal, de format master suite, amb
vistes al mar des de la façana est. Finalment, el tercer dormitori d´aquesta planta,
també de format master suite, disposa d´un vestidor totalment separat de la zona de
descans.
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Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Gimnàs, Llum natural,
Terres de marbre,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Sala de jocs, Saló gourmet,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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L´accés al soterrani de la casa es realitza a través d´una escala des de la sala de
bugaderia i planxa. En aquest soterrani s'hi instal·la una sala menjador de tipus celler
o txoko, d'ambient rústic, amb capacitat per a més de vint comensals i espais
auxiliars per al seu ús com a rebost o emmagatzematge. Un muntaplats connecta de
forma directa i àgil aquest espai amb la cuina. Aquesta sala connecta directament
amb els dos garatges de la finca, la sala de màquines i una suite ubicada a aquesta
planta. El bany disposa d'una il·luminació zenital gràcies a una claraboia.
També des del soterrani ia través d'una altra escala, s'arriba a una segona
construcció, ubicada a un extrem del jardí, dedicada a sala de cinema o usos
polivalents, gimnàs i serveis auxiliars de la casa. Finalment, el jardí que envolta la
construcció disposa de diferents àrees i ambients, adequats per gaudir-ne en totes
les èpoques i horaris de l'any.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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