
REF. TAR33980

1.250.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 9 dormitoris en venda a Tarragona, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43771

9
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

7.057m²
Plànol

+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

Vila singular ubicada en un entorn natural en venda a
Riudecanyes província de Tarragona

Aquesta fantàstica vila situada a Riudecanyes va ser construïda als anys 70 per
l'arquitecte Miguel Maria Aragonès, com a residència estiuenca.

És ideal per a una família i una de les seves particularitats és la planta hexagonal
construïda sobre una antiga torre circular de Guaita. La seva construcció es va dur a
terme durant 10 anys.

És digna de menció la immensa quantitat de detalls arquitectònics, tant a l'interior
com a l'exterior.

Disposa de 316 m2 de superfície destinats a habitatge que es distribueixen en 9
habitacions, 5 cambres de bany, cuina, un gran menjador amb sortida a la terrassa
mirador, salons i biblioteca.

Al costat d´una zona enjardinada hi ha la preciosa piscina de 3 altures. L'entrada
també pot ser usada com a trampolí.

La resta de la superfície correspon a magatzems i edificacions auxiliars com el
menjador d'estiu amb barbacoa o la llenyera, amb espai d'assecat per a les
aromàtiques que creixen a la finca mateixa.

Tot això en una situació excepcional, a prop de la muntanya ia 20 minuts del mar.
Ubicada a 100km de Barcelona.

lucasfox.cat/go/tar33980
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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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