
REF. TAR39754

695.000 € 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  

3
Cambres de bany  

537m²
Plànol  

2.073m²
Dimensions del terreny

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.cat Rambla Vella 6, Tarragona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Construïda en una única planta baixa de 537m2 i una
parcel·la de 2.073m2.

Construïda en una sola planta amb 5 habitacions dobles i 537m2. Distribuïts en grans
estades, aquesta singular casa es troba a prop de Tarragona ciutat, al Parc de la
Muntanyeta, propera a les oficines "Empresa Municipal Mixta d'Aigues De Tarragona"
(EMATSA) i d'Avinguda Rovira i Virgili o la zona Residencial " Tarragona2".

La casa s'assenta sobre una excepcional parcel·la de 2.073m² i amb un jardí típic
mediterrani, sorprenentment gran i en part amb vista a l'horitzó blau del mar o Platja
Arrabassada i el santuari del Loreto.

Accedint a la casa, una escala amb accés a l'estudi i la terrassa de la planta superior,
és la protagonista amb la llum del gran finestral. Feia un costat, transcorre la zona de
dia amb l'ampli i lluminós saló amb vistes al jardí i la piscina. El saló es comunica
amb la cuina i des d'ella a un safareig independent, també amb sortida al jardí
exterior. On trobem unes construccions auxiliars; una barbacoa i un menjador
dʻestiu, un porxo per al descàndo i la piscina. A més d´uns trasters per a eines de
jardí.

A la mateixa zona de dia i al passadís oposat, i al costat del vestíbul d'entrada, hi ha 2
habitacions dobles per a visites o estudis, a més d'un bany complet i l'accés a la
planta soterrani i garatge.

Tenint en compte que les estances principals de la casa estan ubicades a la planta
baixa, cal destacar la viabilitat per incorporar un ascensor i comunicar la planta
soterrani i l'estudi de la planta primera.

Des del vestíbul i deixant enrere el saló-estar, trobem la zona de nit amb els
dormitoris principals. Una suite amb bany i dues habitacions dobles de nens
completen aquesta planta.

La planta primera disposa d´un acollidor estudi amb terrassa i vistes.

El jardí, d'estil mediterrani, conjuga la senzillesa i la practicitat amb la facilitat de
manteniment.

lucasfox.cat/go/tar39754

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes,
Sala de jocs, Exterior, Cuina equipada,
Biblioteca, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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La casa es completa amb un gran soterrani amb garatge apte per a sis vehicles i
altres estances, com ara el traster, un dipòsit d'aigua, quadres tècnics de la casa i
piscina i celler.

La seva construcció realitzada a l'any 1993, va ser encarregada a mida per a una gran
família i ara espera els seus nous residents. Aquesta singular casa unifamiliar
sorprèn pels seus espais amplis i disposició cap a l'exterior. El verd del jardí, com a
protagonista principal per a les vistes des de qualsevol finestra, uns espais
generosos i sense oblidar, la seva disposició en una sola planta baixa amb cinc
habitacions dobles.
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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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