
VERKOCHT

REF. TAR14971

225.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

99m²
Plattegrond

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.co.nl Rambla Vella 6, Tarragona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Appartement met 3 slaapkamers en een terras, gelegen in
een uitstekende woonwijk met een gemeenschappelijk
zwembad, in Vall de l&#39;Arrabassada.

Appartement van 99 m² gelegen in Vall de l'Arrabassada, de perfecte locatie om te
genieten van de stad en het leven in een woonwijk tussen het strand en de bergen.
Het complex biedt uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen, met een groot
zwembad en een gastvrije omgeving met veel privacy.

De accommodatie heeft een woon-eetkamer, perfect om tijd met vrienden en familie
door te brengen. Vanaf hier kunt u naar buiten op het terras met een kleine tafel en
stoelen en uitzicht op het zwembad en de gemeenschappelijke ruimte.

De keuken heeft een ontbijtbar, ideaal voor informeel dineren en samen ontbijten als
gezin. Naast de deur is er een wasruimte en een pantry.

Het appartement heeft drie slaapkamers, allemaal met een perfecte oriëntatie, zodat
ze het hele jaar door zeer comfortabel en vredig zijn. De hoofdslaapkamer heeft een
grote kleedkamer en een badkamer met een douche, terwijl een tweede badkamer
de rest van het appartement bedient.

De accommodatie heeft houten vloeren en airconditioning en een grote
parkeerplaats is inbegrepen in de prijs.

Neem vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/tar14971

Zwembad, Tuin, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Inbouwkasten, Balkon,
Airconditioning
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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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