REF. TAR21673

€848,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Eixample, Tarragona
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OMSCHRIJVING

Eigendom gelegen in de uitbreidingszone van La
&#39;Ampolla, bestaande uit twee volledig onafhankelijke
huizen, verbonden in het midden. De huizen hebben grote
terrassen met uitzicht op de zee en de baai van Fangar.
Onroerend goed gebouwd in 2006, gelegen in het uitbreidingsgebied van L'Ampolla,
met uitzicht op het gebied van L'Arenal en de baai van Fangar. Het bestaat uit twee
onafhankelijke gebouwen op het zuidoosten van rationalistische architectuur,
verbonden door een centrale as die toegang geeft tot beide huizen en een gedeelde
parkeergarage.
Het noordelijke huis, met een bebouwde oppervlakte van 199 m², heeft een grote
woonkamer met een open haard en toegang tot een groot terras met uitzicht op het
zwembad en de zee. Via een doorgang met een schuifdeur komt u in de ruime, lichte
keuken met uitzicht op zee. Aan de andere kant van de begane grond is er een grote
kamer die geschikt is als woonkamer, slaapkamer of studeerkamer. Dit niveau wordt
voltooid met een gastentoilet en een lift.

lucasfox.co.nl/go/tar21673
Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Tuin,
Zwembad, Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Dichtbij openbaarvervoer,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Verwarming

Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers met uitzicht op de zuidoostgevel en
met toegang tot een groot terras met uitzicht op de zee. Beide hebben grote
ingebouwde kasten en een eigen badkamer. Vanaf deze verdieping heeft u toegang
tot het dakterras.
Op de tweede verdieping hebben we een derde slaapkamer met tweepersoonsbed,
ook met een ingebouwde kledingkast. Het heeft een raam aan de zijgevel van het
huis en toegang tot een terras met uitzicht op de zee. Deze verdieping biedt ook een
complete badkamer.
Het zuidhuis, van 213 m², is toegankelijk via de centrale gang en via een hal. De
woonkamer is zeer licht, dankzij de dubbele hoogte ramen, en sluit aan op het terras
en de keuken. Deze kamer, die ook toegang heeft tot het voorterras, heeft een
kantoorruimte met uitzicht op het zwembad en de zee.
Vanuit de hal, via een trap, komen we op de eerste verdieping, waar we een
slaapkamer-studeerkamer vinden met een balkon boven de woonkamer, een
tweepersoonsslaapkamer met een ingebouwde kledingkast en een badkamer.
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Na de trap, op de mezzanine, opent een balkon dat toegang geeft tot een ander
terras.
Op de tweede verdieping vinden we een master suite met toegang tot het bovenste
terras, een grote kleedkamer en badkamer, evenals een slaapkamer met
tweepersoonsbed en een badkamer.
De kelder heeft een studio met toegang tot de tuin en een badkamer die de begane
grond van dit huis bedient.
De onderste verdieping biedt een grote garage, met ruimte voor opslag en de
machinekamer van beide huizen.
De woning wordt gecompleteerd met een mediterrane tuin, een driehoekig zwembad
aan het ene uiteinde, een ontspanningsruimte en een barbecue.
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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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