
REF. TAR32442

695.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 12m² terrassa en venda a
Tarragona Ciutat
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43003

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

139m²
Plànol  

12m²
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

Estupenda habitatge de 3 dormitoris en venda a la
Rambla Nova, la zona més emblemàtica de Tarragona i
amb magnífiques vistes al mar.

Habitatge realitzat amb un projecte exquisit d'interiorisme d'alta qualitat, tant pel
que fa als materials com al disseny. L'habitatge s'ubica a un dels edificis més selectes
de la ciutat ia l'emblemàtica Rambla Nova.

Disposa d´un ampli vestíbul-distribuïdor, proveït d´armaris robers, que dóna accés a
un dormitori doble, amb el bany privat i obert. Al mateix distribuïdor es troba també
l'entrada a un altre bany complet que dóna servei al tercer dormitori, el de nens.

Per un passadís habilitat com a zona útil, s'arriba a dos dormitoris, el primer doble i
moblat amb caràcter juvenil i amb capacitat per albergar fins a 4 persones gràcies a
les seves lliteres escamotejables. El dormitori principal, en format màster suite,
ofereix 3 zones obertes però ben diferenciades gràcies a una paret pantalla que
actua com a divisòria entre el vestidor i la zona de nit, així com un ambient més fresc
i per delimitar el bany.

El saló-menjador i la cuina oberta creen un espai ampli i lluminós que dóna caràcter i
qualitat a la vivenda. La pràctica zona de cuina s'integra al conjunt alhora que l'illa,
que inclou la zona de cocció, fa de separació. L´espai de saló i el menjador ofereixen
sortida a una àmplia terrassa oberta a la Rambla Nova, amb excel·lents vistes, tant de
tota l´avinguda com del mar a través del Balcó del Mediterrani.

Disponible una plaça d´aparcament opcional i en concessió al garatge de Rambla
Nova. Poseu-vos en contacte per a més informació.

lucasfox.cat/go/tar32442

Vistes al mar , Terrassa, Ascensor,
Llum natural, Vistes, Vestidor, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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