
VENUT/UDA

REF. TAR31187

Preu a consultar Pis - Venut/uda
Pis de 4 dormitoris amb 10m² terrassa en venda a Tarragona Ciutat, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43002

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

121m²
Dimensions del terreny  

10m²
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

Habitatge de 4 habitacions a Tarragona Eixample amb
terrassa

Habitatge de 4 dormitoris dobles en venda al centre de la ciutat, a una de les
avingudes amb més projecció de Tarragona. Es tracta d'un habitatge espaiós però
tranquil, a prop de tots els serveis necessaris.

El pis ofereix 121 m² construïts amb els millors acabats. Consta d´un ampli saló-
menjador amb terrassa al´avinguda i vistes a la plaça Imperial Tarraco. La cuina és
gran, amb una zona doffice separada. Dels 4 dormitoris, un té bany propi i armaris
encastats, mentre que un segon bany dóna servei a la resta del pis.

A més, l´edifici disposa d´una àmplia zona comunitària per gaudir en família dels
millors moments sense sortir de casa.

Disponible una plaça de pàrquing opcional. No dubteu a posar-vos en contacte amb
nosaltres per concertar una visita a aquest magnífic habitatge.

lucasfox.cat/go/tar31187

Parquet, Aparcament, Vistes, Exterior,
Cuina equipada, Balcó
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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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