REF. TAR35782

372.500 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Torredembarra, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43893

4

2

289m²

504m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

REF. TAR35782

372.500 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Torredembarra, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43893

4

2

289m²

504m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Casa aparellada de disseny minimalista amb grans
terrasses, garatge i piscina en venda a Altafulla, a prop
dels accessos a l'autopista AP-7.
Lucas Fox presenta aquesta moderna i racional casa aparellada amb jardí i piscina
situada a la urbanització Brisas del Mar d´Altafulla, en una zona familiar i tranquil·la.
Un habitatge ideal per viure tot l'any, distribuït en tres plantes i que disposa
d'acabeu-vos i materials de qualitat, una piscina recentment reformada a estrenar i
un jardí en construcció.
A la planta baixa, trobem un ampli i lluminós saló-menjador amb sortida a l'exterior,
al jardí ia la piscina, així com una moderna cuina-office de disseny totalment
equipada, dos dormitoris dobles i un bany complet.
A la planta superior hi ha un dormitori doble, un bany independent i el dormitori
principal tipus suite amb bany complet, un gran vestidor i accés directe a una
terrassa amb vistes al mar.
Finalment a la part baixa de la casa hi ha un garatge amb capacitat per a dos cotxes,
traster i espai polivalent per a diferents usos d'oci o emmagatzematge.
La casa es complementa amb un magnífic jardí a la façana davantera i lateral, que es
prolonga a la façana del darrere on s'emplaça una esplèndida piscina.
Sens dubte, una oportunitat única per gaudir d'un habitatge modern en una de les
poblacions més boniques i amb més demanda del litoral de Tarragona.
Demaneu una visita i deixeu-vos sorprendre per aquesta exclusiva casa.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.cat

Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya

lucasfox.cat/go/tar35782
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals

REF. TAR35782

372.500 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Torredembarra, Costa Daurada
Espanya » Costa Dorada » 43893

4

2

289m²

504m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

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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