
REF. TAR37214

670.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Urb. de Llevant, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

258m²
Plànol  

616m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa unifamiliar independent en un entorn natural i amb
vistes al mar a Cala Romana, zona residencial per
excel·lència de la ciutat de Tarragona.

Situada en una parcel·la elevada, destaca per les vistes al mar, en general a tota la
cobejada urbanització de Cala Romana i al Club de Tennis Tarragona.

La seva distribució és inversa, s'hi accedeix des de la planta superior, situada a peu
de carrer, on trobem un distribuïdor, una sala d'estudi amb impressionants vistes i,
una sala polivalent, habilitada com a biblioteca i home cinema, que disposa d'una
xemeneia en un dels extrems.

A través d'un ascensor o una escala exterior, es baixa fins al nivell -1, on trobem la
zona de descans. Aquesta planta disposa d´un distribuïdor d´accés des de l´exterior i
estació d´ascensor. Al mateix distribuïdor disposa d´un armari rober i des d´aquí, ia
través d´un corredor, s´accedeix a les 5 habitacions, quatre d´elles a la façana
principal i un bany compartit, dividit en 2 zones. El dormitori principal, en format
màster suite, dóna pas a una gran terrassa amb magnífiques vistes.

Des del distribuïdor, seguint el descens amb l'ascensor oa través d'escala interior,
descendim al nivell -2, zona de dia, on trobem un ampli i lluminós saló menjador a
dos nivells, amb sortida a una imponent terrassa, cuina amb rebost excavada a la
roca i una cambra de bugaderia i planxa.

Des de la terrassa es baixa a través d´una escala exterior fins al nivell – 3, amb una
gran sala-menjador d´estiu i amb barbacoa exterior.

Una escala curta ens permet arribar fins a la piscina, i la zona de jardí, d'aire
mediterrani, amb racons frescos a l'ombra dels pins.

La construcció actual d'aproximadament 246m2 i sobre una parcel·la de 616m2,
descrita en aquesta proposta, també es pot adquirir opcionalment una altra parcel·la
més de 768m2. Actualment com a part de jardí i un garatge annex.

Demana una visita i deixa't sorprendre pel seu entorn a la Urbanització de Cala
Romana de Tarragona.

lucasfox.cat/go/tar37214

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Ascensor,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vistes, Vestidor, Traster, Saló gourmet,
Safareig, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
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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