
REF. TAR35710

695.000 € Castell / Palau - En venda
Castell / palau en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43765

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.158m²
Plànol  

325m²
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

Excel·lent casa senyorial de tres plantes amb celler en
venda a La Secuita, a pocs minuts de Tarragona ia menys
de 2 km de l´estació de l´AVE.

Exclusiva casa senyorial amb estil i al centre de la població de La Secuita.

Lucas Fox us ofereix l'oportunitat d'invertir en una població molt propera a
Tarragona, a un pas de l'estació de l'AVE, de l'aeroport de Reus i de les principals
autopistes que connecten el Mediterrani amb Europa i l'interior de la península.

La casa perfectament conservada i actualitzada manté encara íntegre el caràcter
tradicional a totes les seves estances. Ofereix diverses zones destinades que
anteriorment es destinava a usos rurals i que actualment estan condicionades com a
zones d'estar, celler, zona de joc o menjadors, entre d'altres.

Les tres plantes es comuniquen amb una àmplia escalinata central. A la planta baixa,
hi ha diversos espais d'estar i cotxeres. A la primera planta, hi ha dormitoris, salons,
banys, una gran cuina i rebost, menjadors d'estiu i hivern, terrasses cobertes i
barbacoa. A la tercera planta, compta amb espais oberts recuperats que s'han
condicionat com a vivenda tipus loft. Finalment, es beneficia d'un mirador superior
on s'albira tot el Camp de Tarragona.

El conjunt global de l'habitatge, la seva distribució, l'estat i la ubicació ofereixen sens
dubte una àmplia varietat de possibilitats per viure i albergar grans famílies o invertir
i crear diversos espais polivalents per a habitatge o bé per a usos turístics.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/tar35710

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Garatge privat, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Zona chill-out,
Vestidor, Traster, Saló gourmet, Safareig,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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