
VERKOCHT

REF. TAR17624

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

209m²
Plattegrond  

635m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Mooi huis met een grote mediterrane tuin, pergola en
barbecue, gelegen op een paar minuten lopen van het
strand van La Mora.

Ideaal huis voor gezinnen, met gemakkelijke toegang tot het strand en met de
privacy en exclusiviteit van een rustige woonwijk.

Het huis meet 209 m² en is gebouwd op een eigen terrein van 635 m² in een van de
beste woonwijken van Tarragona, op slechts een korte loopafstand van het strand
van La Mora.

Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen en is zeer goed onderhouden. Het werd
gebouwd in 2005 met hoogwaardige materialen, zichtbaar metselwerk en
natuurstenen gevels en het interieur is bekleed met porselein en hout met
aluminium details in de kleur van geanodiseerd koper.

In totaal bestaat het huis uit 5 slaapkamers, de wasruimte en 3 badkamers met
handdoekrekken, doucheschermen en houten meubilair.

De begane grond heeft een ruime woonkamer en een woonkeuken. Beide kamers
hebben directe toegang tot het terras en de tuin. De laatste heeft een barbecue, een
jacuzzi in de buitenlucht en verschillende zitjes, met 3 natuurlijke houten pergola's.

Op dezelfde verdieping vinden we een slaapkamer, een complete badkamer, de hal
en de trap die naar de bovenverdieping leidt.

De eerste verdieping bestaat uit 3 slaapkamers met vaste kasten en een slaapkamer
met een eigen badkamer en een terras. Momenteel is een andere slaapkamer
bedoeld voor gebruik als een kleedkamer met kasten. De rest zijn 2 slaapkamers,
ideaal voor kinderen, en een complete badkamer. Dezelfde verdieping biedt een
wasruimte.

Andere functies aangeboden door het huis zijn olie verwarming, geleide
airconditioning, zonneschermen op alle ramen, 3 natuurlijke houten pergola's,
muskietennetten, elektrische rolluiken, tuinverlichting en alarm.

De onderhoudsvriendelijke tuin in mediterrane stijl omringt het huis en is perfect
uitgerust en onderhouden.

lucasfox.co.nl/go/tar17624

Tuin, Terras, Jacuzzi, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Inbouwkasten,
Airconditioning
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De garage is een open veranda type constructie met de mogelijkheid om het te
sluiten en er zijn 2 opslagruimtes, een gemaakt van baksteen en een andere van
hout.

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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