
VERKOCHT

REF. TAR22586

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 140m² Tuin te koop in Torredembarra
Spanje »  Costa Dorada »  43893

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

285m²
Plattegrond  

140m²
Tuin

+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 van 285 m², aan de kust, met directe toegang
tot het strand in Altafulla, een van de beste plekken van
de Costa Dorada.

Woning met ingang vanuit een privéstraat, gelegen in een ontwikkeling met een
eigen ingang in Altafulla, het beste deel van de Costa Dorada.

Op de begane grond vinden we een hal die leidt naar een tweepersoonsslaapkamer
met een ingebouwde kledingkast, een badkamer, de woonkamer en een was- en
strijkkamer die aan de keuken is bevestigd. De lichte woonkamer heeft een groot
glazen schuifraam, gelegen aan de voorgevel, met toegang tot het terras en de tuin,
met directe toegang tot het strand. Het biedt een douche om het zand van het strand
te verwijderen voordat u het huis binnenkomt. De grote keuken, die volledig is
uitgerust, heeft ook een eethoek met een capaciteit voor maximaal 10 personen en
ook met een directe deur naar de tuin.

Vanuit de hal is er een trap met natuurlijk licht dat aansluit op de bovenste
verdieping, waar we 3 slaapkamers vinden. De belangrijkste, die de gehele
hoofdgevel beslaat, heeft een groot perimeter-terras met uitzicht op zee, een zithoek
en een complete badkamer. De andere twee slaapkamers zijn tweepersoonskamers
en hebben ramen in de achtergevel. Deze verdieping wordt aangevuld met een
complete badkamer die de twee slaapkamers dient.

Op de kelderverdieping is er een garage, met natuurlijke ventilatie, geschikt voor 3
voertuigen, met een opslagruimte en een slaapkamer met airconditioning, een
badkamer en daglicht.

Het pand bevindt zich op een verhoogde positie om het op natuurlijke wijze te
beschermen tegen de gevolgen van zeestormen.

lucasfox.co.nl/go/tar22586

Zeezicht, Eerste lijn zee, Tuin, Terras,
Prive garage, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning

REF. TAR22586

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 140m² Tuin te koop in Torredembarra
Spanje »  Costa Dorada »  43893

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

285m²
Plattegrond  

140m²
Tuin

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

https://www.lucasfox.co.nl/go/tar22586
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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.

REF. TAR22586

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa met 140m² Tuin te koop in Torredembarra
Spanje »  Costa Dorada »  43893

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

285m²
Plattegrond  

140m²
Tuin

+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

	Rijtjeshuis van 285 m², aan de kust, met directe toegang tot het strand in Altafulla, een van de beste plekken van de Costa Dorada.

