REF. TAR33064

575.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 69m² de jardí en venda
a Tarragona Ciutat
Espanya » Tarragona » Tarragona Ciutat » 43007

4

3

201m²

69m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Estupenda casa adossada de 4 dormitoris amb garatge i
jardí privats en venda en una promoció d´obra nova amb
piscina comunitària a la zona de Tarragona 2.
Lucas Fox presenta aquesta promoció d´obra nova de cinc cases adossades a la ciutat
de Tarragona, situades a l´avinguda Josep Gramunt i Subiela, 80-88, a la zona de
Tarragona 2. Es tracta d´una zona residencial molt tranquil·la i cèntrica, amb diverses
zones verdes i parcs al voltant i, amb tots els serveis a pocs minuts; zones esportives,
escoles, universitats, centres mèdics, supermercats, centres comercials... Aquesta
situació privilegiada permet gaudir de la tranquil·litat de les zones apartades del
nucli antic i aprofitar tots els serveis i comunicacions a pocs minuts.
La promoció ofereix cases molt lluminoses amb les estances principals exteriors i,
amb finestres o terrassa, amb vista a la muntanya, les zones enjardinades i la ciutat
de Tarragona. La casa es distribueix en quatre plantes.
Un passadís comunitari ens dóna accés al garatge privat de cada casa, que alhora
disposa d´entrada directa al´habitatge. El garatge privat té una capacitat per a 1 o 2
vehicles. Aquesta planta es completa amb una gran sala polivalent amb llum natural.
En entrar a la vivenda, hi trobem el rebedor, un lavabo amb dutxa i un armari de
neteja on es pot ubicar la rentadora. Tot seguit, arribem a l'ampli saló-menjador amb
grans finestrals que donen sortida al jardí de 69 m² ia la cuina, oberta amb barra
americana i mobiliari d'alta qualitat i completament equipada amb tots els
electrodomèstics.
S'accedeix a la zona dels dormitoris a la primera planta pujant unes escales flotants
de disseny. Consta de quatre dormitoris, inclòs el dormitori principal amb bany privat
amb dutxa i bidet i amb sortida a un balcó. Dels altres tres dormitoris, dos són
dobles. En aquesta planta també hi ha un altre bany amb dutxa.
Següent per les escales flotants s´accedeix a la coberta amb una gran terrassa
privada amb vistes a la ciutat de Tarragona.
Totes les plantes disposen d'un espai preparat per si, en un futur, es vol instal·lar un
ascensor.
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lucasfox.cat/go/tar33064
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Sala de jocs
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A més, la promoció posa a la disposició dels seus residents un gran jardí comunitari
amb piscina.

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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