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DESCRIPCIÓ

Excel·lent vila familiar projectada amb exquisit detall amb
un gran jardí a Tarragona a Platja Arrabassada

Excepcional vila de més de 800 m² construïts, està projectada amb exquisit detall per
satisfer tota mena de desitjos, se situa a escassos metres de la Platja Arrabassada i
englobada a la ciutat, en una de les zones més selectes de Tarragona, a la singular
Urbanització "Antibes-Els Cossis".

Es tracta d´una casa totalment envoltada de detalls selectes, originals i luxosos,
distribuïda en 3 plantes més el soterrani.

A la planta baixa hi ha les estances de dia i servei, dos banys, dos dormitoris dobles
de cortesia, una gran cuina amb illa, un rebost i bugaderia. Un menjador molt ampli
per a més de vint comensals, un saló amb xemeneia i una sala de televisió i jocs, tots
independents. Des de diverses estades d´aquesta planta també podem accedir als
exteriors, a les terrasses amb porxo ia la fantàstica piscina amb cascada i un singular
jardí autòcton mediterrani.

Un espectacular vestíbul a doble alçada amb l'escala principal que ens rep només
entrar a aquesta fantàstica vila.

La primera planta disposa de 5 dormitoris dobles amb bany privat, vestidors i
armaris. A la segona planta hi trobem una habitació tipus biblioteca i estudi amb
terrassa i vistes a la ciutat.

Finalment, el soterrani acull un garatge amb capacitat per a 4 vehicles, un celler
climatitzat, un gimnàs, un rebost, una sala de màquines i una sala d'estar i de festes
amb xemeneia, taules de joc, billar i la seva pròpia barra de bar totalment equipada.

Els exteriors ofereixen amplis espais de jardí i esport a més de 2.000 m² de parcel·la.
Consten d´una zona de barbacoa, una pèrgola d´estil polinesi i diferents espais de
descans en diversos porxos, situats davant de la piscina amb salt d´aigua.

Deixa't sorprendre per Tarragona, una ciutat sorprenent on es pot descobrir una
civilització mil·lenària. Sopar sota les voltes del circ romà, perdre's pels carrerons del
nucli antic on es conserva intacta l'essència de la ciutat medieval o fer un vermut
immers en més de 2.000 anys d'història.

lucasfox.cat/go/tar31694

Terrassa, Piscina, Aparcament
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Aquest és l´autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona! Un patrimoni fet de
monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a
èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet
de persones, d'històries humanes, de petits moments, d'emocions...

Demana una visita a aquesta magnífica casa familiar i deixa't sorprendre per
l'entorn.
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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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