
REF. TAR32444

395.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 75m² terrassa en venda
a Torredembarra
Espanya »  Costa Dorada »  43830

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

276m²
Plànol  

75m²
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

Casa adossada de 3 plantes amb preinstal·lació d
´ascensor amb 4 dormitoris i un gran estudi amb vistes.

Casa adossada ubicada en una de les zones més tranquil·les de la Costa Daurada a
Torredembarra

Només apropar-nos a l'entrada de la casa, un petit jardí i un entorn verd ens dóna la
benvinguda. En entrar, un amable rebedor lluminós i terres en fusta natural, a més
ens deixa veure una escala, també en fusta, com a element decoratiu. Destacant que
hi ha la preinstal·lació per a la possibilitat d'incorporar l'ascensor. A continuació, el
distribuïdor ens condueix a la cuina, amb taula d'esmorzar i llum natural, a un lavabo
de cortesia i al saló estar, molt ampli i amb accés a una gran terrassa.

La planta superior primera disposa de 4 habitacions, una en suite amb un gran
vestidor i bany. Un altre bany complet dóna servei a la resta de les habitacions. Totes
les habitacions disposen d´armaris fixos integrats en fusta i tota la planta, també
disposa de terres en fusta naturtal.

A la segona planta, hi trobem un gran estudi-biblioteca amb bany, dues terrasses a
les façanes principals amb vistes, a la zona comunitària i en part a la població de
Torredembarra ia l'horitzó blau del mar.

La casa té extres molt agraïts; calefacció central a gas i aire condicionat independent
per a cada planta, finestres d'alumini oscil·ladors amb mosquiteres, descalsificador i
osmosi per a l'aigua general, a més d'un dipòsit auxiliar de 1.000 litres, tendal elèctric
i llums led. També disposa de llicència turística.

La planta inferior del garatge, té capacitat per a un o dos cotxes i part de traster.

La casa es completa amb una zona comunitària amb jardí i piscina. Demana una visita
i deixa't sorprendre pel seu entorn.

lucasfox.cat/go/tar32444

Vistes al mar , Terrassa, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Aire condicionat
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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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