
REF. TAR35232

475.000 € Masia - En venda
Masia en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Tarragona, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Inland »  

7
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

384m²
Plànol  

40.846m²
Dimensions del terreny

+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

Excepcional casa de pagès en una propietat de més de 4
hectàrees al peu de la Serra de l'Argentera ia prop de les
platges de la Costa Daurada a Tarragona.

Finca de més de 40,000 m2 d´extensió al vessant de la Serra de l´Argentera, en un
entorn totalment natural, tranquil i relaxat, que inclou 3 edificacions.

La casa principal, en dues plantes, disposa de 247 m2. A la planta baixa hi trobem un
menjador estar, una gran cuina, dos dormitoris dobles, zona de bugaderia i dos
banys. Aquesta planta es completa amb un magnífic porxo i una zona destinada a
jocs.

A la planta superior, hi ha 3 grans dormitoris més, a més d'un bany comú i una
terrassa de més de 50 m2.

Aquesta casa disposa a més de piscina privada, una zona de taller, celler/garatge per
a dos vehicles.

La segona casa, separada més de 100 metres de l'edificació principal, està preparada
com a casa de convidats o per a lloguer de vacances disposa d'una gran cuina -
menjador-estar, dos dormitoris, bany i un petit porxo, així com una gran terrassa
perimetral.

Una tercera casa, pendent de restauració, es pot convertir en una segona casa de
lloguer o convidats.

Una propietat ideal per als amants de la natura o aquelles persones que volen
disposar d'un lloc idíl·lic per viure i disposar d'una font addicional d'ingressos.

lucasfox.cat/go/tar35232

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Llicència turística, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
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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	Excepcional casa de pagès en una propietat de més de 4 hectàrees al peu de la Serra de l'Argentera ia prop de les platges de la Costa Daurada a Tarragona.

