REF. TAR31191

995.000 € Pis - En venda -

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 267m² de jardí en venda a Urb.
de Llevant
Espanya » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007
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Jardí

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
lucasfox.cat/go/tar31191

Exclusiu pis en planta baixa amb una gran terrassa de 125
m² més jardí privat de 267m2 en un complex residencial
d&#39;obra nova. Lliurament immediat.
L´habitatge amb 248 m² construïts se situa en una planta baixa i presumeix d´una
terrassa de 125 m² més un jardí privat de 267 m² i un box per a dos vehicles de 74 m²,
la qual cosa suma un total de 714 m². Es tracta d'un habitatge únic a la ciutat de
Tarragona, pensat fins a l'últim detall per oferir el màxim confort al futur propietari.
El complex Residencial està compost per dos edificis independents, amb 13 exclusius
habitatges envoltats per una gran zona comunitària amb piscina.
A l'habitatge s'accedeix a través d'un distribuïdor amb rober i accés directe a la zona
de dia, on hi ha un ampli i lluminós saló-menjador cantoner amb orientació sud-estsud-oest i sortida a la terrassa perimetral i al jardí. Des d´aquesta estada s´obre un
pas a la cuina amb office, que també disposa de sortida al´exterior.
La zona de nit té quatre dormitoris. El dormitori principal ofereix un gran vestidor,
bany complet i sortida al jardí. Dos dels dormitoris individuals disposen de bany
complet annex. Finalment, a la façana del darrere trobem el darrer dormitori, que
regala vistes a la zona comunitària.
A l'exterior, una gran terrassa frontal i una altra del darrere, que sumen més de 125
m², donen pas a un jardí de 248 m² que aporta gran amplitud a la vivenda.
L'immoble es complementa amb un soterrani on trobem un box que es podria
utilitzar com a traster, estudi o sala multiusos gràcies a la seva il·luminació natural.
Aquest nivell ofereix també un aparcament privat amb capacitat per a dos vehicles.
Un habitatge d´alt nivell a Tarragona, ideal com a primera o segona residència gràcies
a l´excepcional clima d´aquesta ciutat mediterrània, la qual garanteix més de 280
dies de sol i una temperatura mitjana de 17 graus. Ubicada a escassos 3 minuts a peu
de la platja Arrabassada ia la mateixa avinguda Via Augusta.
Disponible per entrega immediata. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per
concertar una visita.

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

Piscina, Terrassa, Garatge privat, Ascensor,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Traster, Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus

Estat

Planta

Distribució

Dimensions

Rendiment

Planta

Dormitoris Cambres de bany

m², Terrassa m²

0.00%

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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