
VERKOCHT

REF. TAR12239

285.000 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer Appartement te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

145m²
Woonoppervlakte

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.co.nl Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Ruim en licht huis op slechts 100 meter van het strand in
een rustige woonwijk. Inclusief parkeerplaats en opslag.

Deze prachtige duplex is te koop in Vall de l'Arrabassada en maakt deel uit van een
rustige woonwijk op slechts een steenworp afstand van het stadscentrum en op
slechts 100 meter van het strand.

Het huis bestaat uit een grote woonkamer, een woonkeuken, een hoekterras, 4 ruime
slaapkamers (de belangrijkste met een inloopkast en een badkamer) en nog 2
badkamers. Het is een zeer lichte duplex met airconditioning en verwarming op gas.
Daarnaast is parkeergelegenheid en opslag inbegrepen.

Bel ons vandaag voor meer informatie over dit fantastische huis.

lucasfox.co.nl/go/tar12239

Terras, Parkeerplaats
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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