REF. TAR31599

575.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Torredembarra
Espanya » Costa Dorada » 43830

5

4

234m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

REF. TAR31599

575.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Torredembarra
Espanya » Costa Dorada » 43830

5

4

234m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

DESCRIPCIÓ

Casa aparellada en excel·lents condicions, amb
magnífiques vistes a la mar a Els Munts, la zona més
valorada de Torredembarra.
La casa se situa en un Residencial de 5 úniques cases que comparteixen zona
comunitària amb piscina. Aquest habitatge correspon a la més afavorida pel seu jardí
cantoner. Que gaudeix d´increïbles vistes al mar i al far de Torredembarra des de tots
els nivells, quedant a escassos minuts de dues platges.
A la planta baixa hi ha una àmplia i ben equipada cuina així com un lluminós saló
menjador amb sortida a un magnífic porxo amb vistes al mar. La planta es
complementa amb un dormitori doble al costat de lentrada, un bany de cortesia i el
garatge amb capacitat per a dos vehicles.
A la primera planta, 3 dormitoris dobles. El primer, en format master-suite, disposa d
´una meravellosa terrassa amb vistes al mar. Una segona, també amb terrassa,
s'insereix al lateral de la propietat. La tercera també doble, molt lluminosa. En
aquesta primera planta hi ha també un bany complet i una sala de bugaderia i
planxa.
A la segona planta, una sala polivalent equipada com a estudi-estar, un bany
complet, unes golfes per a emmagatzematge i una esplèndida terrassa-solàrium que
completen l'habitatge.
El jardí cantoner disposa de sortida directa a la zona comunitària dotada d´una
piscina per a 5 únics veïns.
A cinc minuts a peu trobem una cala preciosa, natural i envoltada de Bosc
Mediterrani. La popular Cala Canyadell, emblemàtica pel seu entorn ia la Costa
Daurada. També la platja urbana de la població de Torredembarra i el seu port
esportiu a escassos 12 minuts a peu.
És una oportunitat excepcional de gaudir d'una magnífica casa on viure tot l'any o
utilitzar com a segona residència. Poseu-vos en contacte per a més informació.

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

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

lucasfox.cat/go/tar31599
Vistes al mar , Jardí, Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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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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