
GERESERVEERD

REF. TAR21209

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Torredembarra, Costa Dorada
Spanje »  Costa Dorada »  43839

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

165m²
Plattegrond  

200m²
Perceeloppervlakte

+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

Rijtjeshuis met drie verdiepingen met toegang vanaf de
boulevard van Creixell.

Rijtjeshuis gelegen in El Creixell - Port Romà, met uitzicht op de zee en de
promenade, op een perfecte locatie op slechts 30 meter van het water. Vanuit een
kleine tuin hebben we een eigen deur naar hetzelfde strand. De omgeving is
natuurlijk, zeer rustig en met voorzieningen zoals de jachthaven en restaurants.
Bovendien heeft het goede verbindingen naar de hoofdstad Tarragona (20 minuten)
en naar Barcelona en de luchthaven (45 minuten).

Op de begane grond vinden we een woonkamer met directe toegang tot de tuin en
met een prachtig uitzicht op de zee. Een woonkeuken, een hal, een toilet en een
garage voor één voertuig completeren deze begane grond.

Op de eerste verdieping hebben we een suite met uitzicht op zee, een badkamer met
een ligbad om te ontspannen, een grote inbouwkast en een eigen terras waar u de
zee overdag of 's nachts kunt bewonderen. Er is ook nog een tweepersoons
slaapkamer met een terras en een grote slaapkamer voor vier kinderen. De
verdieping is voltooid met een badkamer, de gang en de trap die naar de laatste
verdieping gaat.

Op de tweede en laatste verdieping is er nog een slaapkamer suite met badkamer,
inloopkasten en een terras om te blijven genieten van het uitzicht op zee.

Als extra's heeft het huis verschillende warme en koude airconditioning units,
zonneschermen, apparaten en een alarm. Het huis is klaar om in te trekken en heeft
alleen een verflaag nodig. Het zou ideaal zijn als een eerste of tweede verblijf.

Opgemerkt moet worden dat het zich bevindt in een woonwijk van meer dan 30
huizen die perfect zijn gepositioneerd. Bovendien heeft het parkeerplaatsen voor
bezoekers.

Neem contact met ons op om het pand te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/tar21209

Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Tuin,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Bijkeuken, Inbouwkasten, Uitzicht,
Verwarming
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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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