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Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Torredembarra
Espanya »  Costa Dorada »  43893
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252m²
Plànol

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Dúplex baix amb encant, dotat de jardí a finca antiga
rehabilitada, al centre d´Altafulla

Lucas Fox presenta, al cor del poble d'Altafulla, aquest meravellós dúplex amb jardí i
barbacoa, en excel·lents condicions per entrar a viure.

Formant part d'una finca totalment restaurada del nucli antic de la població, a
l'habitatge s'accedeix travessant un vestíbul interior comunitari, on es troba la porta
principal de l'habitatge. Un cop dins, trobem un ampli distribuïdor amb un espaiós
traster i rebost a la dreta i un bany de cortesia. Travessant aquest rebedor accedim a
un gran espai obert on hi ha, a la dreta, una moderna cuina totalment equipada i
distribuïda en forma de península rematada per una banda amb una taula addicional
al conjunt del mobiliari.

A continuació de la cuina trobareu un agradable espai de sofàs amb tv a l'esquerra i
una altra zona de menjador a la dreta des d'on s'accedeix, a través de diversos
finestrals, a l'exterior del jardí. Aquest espai està equipat amb mobles d'estiu, tendal,
gespa artificial i una completa barbacoa, al fons, on gaudir de l'encant de cuinar a la
brasa durant tot l'any.

De tornada a l'interior i mitjançant una escala de dos trams, passem a la primera
planta on un ampli distribuïdor dóna accés a les 4 habitacions, 2 de tipus suite amb
bany complet i vistes al jardí, una altra doble i una individual actualment
condicionada amb grans armaris i dedicada a vestidor i guarda-roba. A la mateixa
planta hi ha una habitació de servei on es troben totes les instal·lacions de la casa:
caldera, rentadora i assecadora.

Sens dubte, una oportunitat única per gaudir d'un dúplex modern i complet en una de
les poblacions més boniques i amb més demanda del litoral de Tarragona.

Demana una visita i deixa't sorprendre per aquesta exclusiva propietat.

lucasfox.cat/go/tar35126

Terrassa, Jardí, Llum natural, Zona chill-out,
Traster, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
A prop dels col·legis internacionals
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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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