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DESCRIPCIÓ

Casa singular construïda en una sola planta en venda a un
entorn natural, situat a 5 minuts del centre de la ciutat de
Tarragona.

Construïda en una sola planta i amb 272m2 distribuïts en grans estades, aquesta
singular casa es troba a la urbanització Mas de Panxé, pertanyent al terme municipal
del Catllar, a pocs minuts del centre de Tarragona.

La casa s'assenta sobre una parcel·la excepcional de gairebé 2.250 m² i amb un jardí
típic mediterrani, mimat i sorprenentment gran, envoltat d'una zona de pinedes.

Lhabitatge disposa de fins a quatre accessos diferents. El principal es troba a la zona
de dia. Aquesta compta amb un ampli i lluminós saló, a doble alçada, que disposa de
xemeneia, vistes al jardí perimetral i sortida al jardí més privat, una terrassa coberta i
la piscina. El saló es comunica amb el menjador principal per una zona de pas que
diferencia tots dos ambients. Aquest menjador també disposa d´una balconera que
dóna sortida a la zona perimetral de l´habitatge. Des del menjador, després de creuar
unes portes corredisses, s'accedeix a la cuina àmplia i lluminosa, amb illa central i
annexa al garatge ia una sala de bugaderia, ambdues amb entrada directa. Un lavabo
de cortesia completa aquesta zona de dia.

Des del vestíbul amb vista al menjador, un passadís ens condueix a la zona de
descans, amb quatre dormitoris dobles amb finestres i vistes al jardí, a l'esquerra. El
primer dels dormitoris, en format màster suite, disposa d´un ampli bany
compartimentat i vestidor. Un segon bany complet per a ús compartit de dos dels
dormitoris dobles i un vestidor independent completen la zona.

L'últim dels dormitoris té un bany amb dues portes d'accés: una des del dormitori i la
segona des d'una estança que es pot habilitar com a menjador d'estiu i barbacoa,
amb sortida directa a una terrassa, al jardí interior ia la piscina. Una sala annexa
aporta polivalència a l'espai, ja que es podria utilitzar com a dormitori temporal,
habitació de convidats, sala d'estudi o com a cuina secundària.

Aquesta disposició permetria configurar un apartament independent, si es vol, dins
del mateix habitatge. Des d'aquesta zona, a través d'una escala, es baixa a una gran
sala semisoterrada d'ús polivalent i amb sortida al jardí perimetral.

El jardí, d'estil mediterrani, conjuga la senzillesa i la practicitat amb la facilitat per
mantenir-lo.

lucasfox.cat/go/tar33312

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Sala de jocs, Saló gourmet,
Seguretat, Traster, Vestidor, Zona chill-out
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La casa es completa amb un garatge apte per a dos vehicles i un porxo annex amb
capacitat per allotjar dos vehicles més a cobert.

La seva construcció realitzada l'any 2007, va ser encarregada a mida per a una gran
família i ara espera els nous residents. Aquesta singular casa unifamiliar sorprèn pel
seu amplis espais i la seva disposició cap a l'exterior. El verd del seu jardí, com a
protagonista principal per a les vistes des de qualsevol finestra interior, uns espais
generosos i sense oblidar-ne la disposició en una sola planta baixa.

Demana una visita i deixa't sorprendre per la seva arquitectura i 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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