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DESCRIPCIÓ

Singular parcel·la amb projecte constructiu i llicència d
´obra en curs en un punt elevat al costat de la platja i el
castell de Tamarit d´Altafulla.

Aquesta parcel·la és única per les seves característiques i emplaçament. de Tamarit.
Destacant els voltants de bosc mediterrani no urbanitzable i lliure de veïns cap al
Sud.

Els seus més de 1.500 m2 i la seva ubicació, li confereixen magnífiques possibilitats
constructives per al propietari que vulgui disposar d'una casa singular, emplaçada en
un lloc únic, envoltada de natura i en un entorn singular.

A més, la parcel·la disposa d'un projecte arquitectònic, segons els mateixos renders
publicats, d'estil contemporani i innovador, que es pot adaptar a les necessitats del
nou futur propietari i amb l'edificabilitat màxima de 429m2 sobre frasant, a part
soterrani.

Aquest projecte es troba ja en tràmit davant de l'Ajuntament de Tarragona, de
manera que els permisos per iniciar les obres de construcció, tot i les modificacions
que es vulgui aportar al projecte, podria començar durant aquest any 2023.

El projecte interpreta una adaptació de l'edificació a la planimetria del terreny per
tal d'aconseguir les vistes al Mar i la integració amb l'entorn natural, així com la
màxima comoditat per als seus habitants.

L'edificació es distribueix en dues plantes, situades a partir del nivell de carrer des
d'on s'accedeix al garatge, a l'habitació màster suite amb vistes, a un estudi ia una
magnífica terrassa solàrium. També pot contemplar per a aquesta planta més
superfície amb més habitacions i fins i tot el saló-estar i la resta d'habitacions
distrubuir a la planta inferior a nivell de terreny. Totes les opcions poden ser
possibles.
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A la planta -1, a més d´un dormitori doble, la zona consta d´un ampli i lluminós saló
menjador, amb la cuina integrada en format open-kitchen. Un extens porxo amb
sortida a la terrassa on hi ha una piscina infinita, dóna pas a un jardí que pot
aprofitar la seva abundant vegetació mediterrània per disposar d'un espai de baix
manteniment i un elevat criteri de sostenibilitat mediambiental.

Una gran ocasió per poder iniciar un projecte de vida en un entorn exclusiu però
tranquil, sostenible però proper a la ciutat i natural però amb totes les comoditats
desitjables.

Demana una visita i sorprèn-te pel seu entorn. Es disposa del projecte executiu per
revisar i la disposició de l'arquitecte per a qualsevol comentari.
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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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