
VERKOCHT

REF. TAR16745

875.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Slaapkamers  

338m²
Woonoppervlakte  

615m²
Perceeloppervlakte

+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

Prachtig huis met tuin, zwembad, garage en uitzicht op
zee te koop op een uitstekende locatie in Cala Romana,
op slechts 50 meter van het strand.

Huis van 338 m² gebouwd in 2008 met hoogwaardige materialen en afwerkingen,
gelegen in de exclusieve wijk Cala Romana, op slechts 50 meter van het strand en
met directe toegang tot het Els Capellans-strand en Platja Llarga. Het huis ligt op het
zuidoosten, dus het ontvangt veel natuurlijk licht en biedt een ongelooflijk
panoramisch uitzicht op de zee.

Het bevindt zich op een privéperceel van 614 m² met een tuin, een zwembad, een
barbecue, een kinderspeelplaats en een ontspanningsruimte, ideaal om te
ontspannen en te genieten van het uitstekende weer. Het heeft ook een
parkeerplaats met ruimte voor meerdere voertuigen.

We hebben toegang tot de begane grond, waar we een ruime en lichte woonkamer
met open haard vinden en toegang tot terras, tuin en zwembad. Het bestaat ook uit
een badkamer en een moderne keuken, met een eiland en uitgerust met high-end
apparatuur, plus een aparte wasruimte.

Via de trap bereiken we een tussenverdieping, waar de grote slaapkamer is
ondergebracht met een kleedkamer, een eigen badkamer met een douche en een
bubbelbad, uitzicht op zee en een studieruimte. De bovenste verdieping heeft 3
slaapkamers, waarvan 2 met uitzicht op zee en de andere is een studio met uitzicht
op het bos en een badkamer.

Ten slotte bestaat de kelderverdieping uit een garage voor 2 auto's, een
machinekamer, een berging, een kelder en een polyvalente ruimte om als
slaapkamer, lounge, sauna of fitnessruimte te gebruiken. Sommige extra functies in
dit huis zijn onder andere verwarming op gas, airconditioning, elektrische zonwering
en elektrisch, domotica-installatie, beveiligingscamera's en het witgelakte
timmerwerk.

Een prachtige kans op een exclusieve locatie naast het strand, ideaal voor gezinnen
als een eerste of tweede verblijf. Neem contact met ons op voor meer informatie of
om een bezoek te regelen.

lucasfox.co.nl/go/tar16745
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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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