REF. TAR30826

650.000 € Àtic - En venda - Preu rebaixat

Àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 84m² terrassa en venda a
Torredembarra
Espanya » Costa Dorada » 43830

5
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Cambres de bany

Plànol

Terrassa

PREU REBAIXAT

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Àtic amb ascensor privat davant del mar amb 5 dormitoris
i amb accés exclusiu a Cala Canyadell a Torredembarra,
Tarragona Costa Daurada.
Àtic singular a primera línia de Mar, davant de la meravellosa Cala Canyadell i amb
ascensor privat per a cadascuna de les seves plantes.
Entrem per la planta baixa de l´edifici i trobem un distribuïdor amb armari rober i
accés al´ascensor privat i un estudi amb llum natural. Des d'aquest parteix una escala
cap a la planta 1.
En aquesta planta, hi trobem un distribuïdor amb ascensor i la zona de nit, que
disposa de 3 dormitoris dobles, inclòs el dormitori principal tipus master suite amb
una àmplia zona de vestidor i un bany complet. Els altres dos dormitoris
comparteixen un bany complet.
Seguint l'escala, arribem a la planta 2, que inclou la zona de dia. Un ampli salómenjador dóna accés a una terrassa amb excepcionals vistes al mar ia tot el golf de
Sant Jordi. En aquesta mateixa planta, la cuina office, enclavada a la façana del
darrere, disposa també de sortida a un balcó que li aporta espai i llum. Completen la
planta un dormitori individual i un bany de cortesia que dóna servei a aquesta
planta.
Des de la terrassa frontal s´accedeix a través d´una escala de cargol a la terrassa
solàrium superior, amb vistes espectaculars ia la qual també es pot accedir
mitjançant l´ascensor privat.
A la planta -1 hi trobem un garatge en format box, apte per a dos vehicles, amb zona
d'emmagatzematge i accés a l'ascensor privat.
L'habitatge es complementa amb una magnífica zona comunitària, on destaca el jardí
amb gespa natural, la piscina d'estiu i el gimnàs amb piscina coberta d'hivern.
Amb accés de la mateixa zona comunitària ia menys d'un minut a peu trobem una
cala preciosa, natural i envoltada de Bosc Mediterrani. La popular Cala Canyadell,
emblemàtica pel seu entorn ia la Costa Daurada.

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

lucasfox.cat/go/tar30826
A primera línia de mar ,
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Piscina climatitzada,
Piscina coberta, Terrassa, Garatge privat,
Gimnàs, Ascensor, Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig, Traster,
Vistes, Zona chill-out
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És una oportunitat excepcional de gaudir d'un magnífic pis on viure tot l'any o
utilitzar com a segona residència.
Poseu-vos en contacte per a més informació.

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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