REF. TAR34666

695.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Urb. de Llevant,
Tarragona
Espanya » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007

3
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161m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Habitatge de luxe en venda amb 161m2 a Via Augusta de
Tarragona a Residencial VA107
Exclusiu habitatge de luxe al Residencial VA107. Aquest complex d'edificis s'ha acabat
fa uns mesos. Ubicat a la ciutat a Via Augusta 107 ia escassos metres de Platja
Arrabassada.
Disposa de 3 habitacions, una en format suite, una doble i una simple. Totes elles
amb armaris fixos. Un bany i un safareig independent a la cuina es distribueix de
manera molt racional i moderna.
Un gran saló-estar amb la cuina oberta, tipus barra-office i una estupenda terrassa
de 46m2, orientada al Mar, amb vistes a la zona comunitària, davant de l'entorn dels
Cossis i parcialment amb vistes al Mar a Platja Arrabassada, afegeixen protagonisme
a la zona de dia.
Totalment equipada amb electrodomèstics "Siemens", calefacció per terra radiant i
en conducte amb el darrer sistema d'aerotèrmia "Daikin", resultant una qualificació
energètica "A" global per a l'habitatge.
Completa l'apartament un box privat de 38m2 amb capacitat per a dos vehicles més
un traster de 8m2 independent i ubicat al mateix box.
Una oportunitat única de gaudir d´un luxós apartament de 161 m2 i destacant que
inclou part dels mobles mostrats a les imatges.
Demana una visita i deixa't sorprendre per aquest luxós habitatge i el seu entorn.
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Vistes al mar , Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Aire condicionat,
Alarma, Balcó, Cuina equipada, Exterior,
Obra nova, Vistes, Zona chill-out
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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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