
VERKOCHT

REF. TAR23148

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43003

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

177m²
Plattegrond

+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

Exclusief appartement met 2 slaapkamers, een
zomerterras en een barbecue, te koop in een volledig
gerenoveerd gebouw, gelegen in het bovenste gedeelte
van Tarragona, met alle voorzieningen in de buurt.

Deze woning biedt de mogelijkheid om te wonen in een historisch gebouw, volledig
gerenoveerd en met alle voorzieningen in de buurt, in de meest levendige wijk in
Tarragona, waar de meeste workshops en studio's, beeldhouwers en fotografen in de
stad zijn gevestigd.

Het gebouw ligt aan de populaire voetgangersstraat van Compte, ook bekend als
Pilon's Street, waar jaarlijks tijdens de eerste dagen van juli een populaire
kunsttentoonstelling wordt gehouden. Het gebouw onderging een zorgvuldige
renovatie van hoge architecturale kwaliteit gedurende meer dan 4 jaar, waarbij de
gevel werd behouden en nieuwe interieurs werden gebouwd.

Het appartement, een lage duplex, heeft enkele kenmerken van het oorspronkelijke
gebouw behouden, zoals halfronde stenen, ogival en ashlar bogen.

De toegangsdeur, die uitkijkt op de straat, komt uit in een hal van waaruit een korte
trap naar de kelderverdieping leidt. Daarin vinden we een grote woonkamer met
toegang tot de patio, de barbecue en de binnentuin, een open keuken, geïntegreerd
en uitgerust met high-tech elementen zoals de kap geïntegreerd in de kookplaat en
een gastentoilet met ruimte voor wasgoed.

Via dezelfde trap gaan we naar het nachtgedeelte, met een gang die ons naar een
werkgebied leidt, de grote hoofdslaapkamer met ramen met uitzicht op de achtertuin,
en een badkamer met technologische oplossingen en een geïntegreerde kleedkamer.
Aan de andere kant van deze verdieping is er een tweede slaapkamer die uitkomt op
de voorgevel en een badkamer.

Het appartement wordt gecompleteerd door een ruime parkeerplaats en een berging
op de mezzanine van het gebouw.

Een kans om in contact te leven met de meest creatieve gemeenschap in de stad.

lucasfox.co.nl/go/tar23148

Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Berging, Barbecue, Airconditioning
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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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