
REF. TARR26109

15.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la de 5 dormitoris en lloguer a Tarragona Ciutat, Tarragona
Espanya »  Tarragona »  Tarragona Ciutat »  43860

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

456m²
Plànol  

821m²
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

Magnífica vila de 5 dormitoris amb jardí, piscina i accés
directe a la platja lloguer a la urbanització Les Tres Cales,
a 10 minuts de l&#39;Ametlla de Mar.

Vila de 456 m² davant del Mar, ubicada a la urbanització Les Tres Cales, davant del
mar i al costat de Cala Vidre. És a pocs metres d'altres platges ia 10 minuts del centre
d'Ametlla de Mar, amb tots els serveis a l'abast. La casa està situada sobre una
parcel·la de 821 m² que consta d´un jardí davanter obert al mar amb una gran piscina
envoltada de gespa, una gran terrassa i pèrgola amb barbacoa annexa. Així mateix,
disposa d'accés directe al camí de ronda ia la platja del costat. Disposa d´un altre
jardí a la part posterior, on se situa l´entrada principal des del carrer.

Accedim a la planta baixa i entrem a un gran distribuïdor que limita amb un estudi-
biblioteca. La zona de dia compta amb un gran menjador, des del qual arribem al
saló amb sortida al jardí davanter. La cuina disposa de zona office, a més de sortida
al jardí ia un porxo habilitat per fer servir com a zona d'estar o menjador d'estiu.
Aquest nivell es completa amb un bany de cortesia.

La planta superior acull la zona de nit, composta per quatre dormitoris dobles, dos
dels quals tenen vistes a la muntanya. Els altres tenen sortida a una terrassa amb
vista sobre el jardí i el mar. El dormitori principal compta amb un vestidor totalment
equipat i un bany privat, els altres dormitoris comparteixen una cambra de bany
complet.

Per acabar, el soterrani ofereix un dormitori de servei amb finestra exterior i lavabo,
una sala de jocs amb moble bar, una sauna amb dutxa i un ampli garatge de tres
places. Una excel·lent oportunitat per a famílies per la seva ubicació, característiques
i dimensions, ja sigui com a primera o segona residència.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació o per concertar una visita.

lucasfox.cat/go/tarr26109

Vistes al mar , A primera línia de mar ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Spa, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Safareig, Llicència turística, Llar de foc,
Exterior, Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Aire condicionat

Ja està disponible!
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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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