REF. TAR30045

530.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

casa / vil·la de 4 dormitoris amb 648m² de jardí en venda a Urb. de Llevant
Espanya » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007
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DESCRIPCIÓ

Casa independent situada en una parcel·la cantonera de
el nucli urbà de Monnars, a 750 metres de la platja Llarga,
amb 4 dormitoris i un magnífic jardí.
Aquesta casa d'estil racional es distribueix en dues plantes. La planta baixa trobem
un espaiós i lluminós saló-menjador amb grans portes corredisses a un fresc porxo
frontal i vistes al jardí. Al costat nord s'ubica la cuina, separada del saló per una
àmplia corredissa. La cuina gira al voltant d´una illa central i disposa de sortida
directa al porxo i al jardí, així com d´accés al garatge, amb capacitat per a un vehicle i
espai d´emmagatzematge. El costat sud de la planta baixa ofereix un bany complet
com a lavabo de cortesia que també dóna servei a un dormitori doble annex amb
sortida directa al jardí.
Accedim a la planta superior a través d´una escala que arrenca al costat de la porta d
´entrada. Des d'un corredor obert a la planta baixa arribem a tres dormitoris dobles
més. El principal, ubicat al centre, presumeix d'armari encastat i bany privat. Els
altres dos dormitoris tenen un bany comú a la mateixa planta.

lucasfox.cat/go/tar30045
Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig, Traster,
Vistes, Zona chill-out

La casa es completa amb un jardí d'aire mediterrani amb llimoners, figueres,
magnolis i gespa a la zona frontal.
Cal destacar que la parcel·la és àmplia i cantonera a tres carrers.
Demana una visita i deixa't sorprendre per aquesta casa familiar, a prop de Platja
Llarga a Tarragona Ciutat.
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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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