
VENUT/UDA

REF. TAR29691

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 2 dormitoris amb 19m² terrassa en venda a Torredembarra
Espanya »  Costa Dorada »  43830

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

8.539m²
Plànol  

19m²
Terrassa

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis en primera planta, situat davant de la mar a la millor
zona de Torredembarra, Els Munts, a menys d'una hora de
Barcelona, amb increïbles vistes a la mar i uns serveis i
comunicacions.

Pis en primera planta amb terrassa de 19 m². L'immoble ofereix dos dormitoris (un
dormitori principal en format suite i un dormitori doble), dos banys, així com un
increïble saló-menjador amb cuina oberta i impressionants vistes. El pis disposa a
més de plaça d'aparcament, traster i accés directe a la piscina comunitària i a el camí
de ronda.

els munts RESIDENCIAL és un edifici compost per cinc exclusius pisos amb orientació
sud, construït amb les més innovadores tècniques per gaudir de la vida, de la
tranquil·litat, de la mar, de sol i de la natura.

els munts RESIDENCIAL s'ha projectat amb un disseny modern i el màxim respecte per
l'entorn i l'impacte paisatgístic, seguint criteris d'eficiència energètica i
mediambiental d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, s'han emprat les millors
tècniques constructives i materials d'alta qualitat amb l'objectiu d'oferir el màxim
confort possible sense renunciar a la sostenibilitat.

els munts RESIDENCIAL disposa de cinc fantàstiques habitatges: dos a la planta baixa
amb jardí privat, dues a la primera planta amb una gran terrassa i un àtic amb
terrassa i vistes espectaculars. Cada un dels habitatges inclou plaça d'aparcament
exterior cobert i traster.

lucasfox.cat/go/tar29691

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Piscina, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Pis en primera planta, situat davant de la mar a la millor zona de Torredembarra, Els Munts, a menys d'una hora de Barcelona, amb increïbles vistes a la mar i uns serveis i comunicacions.

