
VERKOCHT

REF. TAR23276

265.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

213m²
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

Halfvrijstaand huis met 4 slaapkamers en een prachtige
zolderstudio, met prachtig uitzicht, gelegen in het
bovenste gedeelte van de ontwikkeling van Boscos de
Tarragona.

Huis gelegen naast een weelderig bos dat verschillende terrassen en een eigen tuin
biedt.

De begane grond heeft een ruime woonkamer met directe toegang tot de terrassen
en de tuin, een woonkeuken ook met toegang tot de tuin en het achterterras, een
gastentoilet en een middelgrote slaapkamer die deze verdieping completeert.

Op de eerste verdieping bevindt zich het nachtgedeelte bestaande uit 3 slaapkamers,
waaronder de hoofdruimte met een eigen badkamer en een balkon met uitzicht,
evenals een gedeelde badkamer.

De tweede verdieping bestaat uit een open ruimte die kan worden gebruikt als een
studio of als een of twee slaapkamers. Het heeft ramen, een zolderplafond, houten
vloeren, een kleedkamer, pre-installatie voor een badkamer en een houtkachel,
perfect om van de ruimte te genieten.

De garage, met een capaciteit voor een voertuig en een opslagruimte, heeft een
servicelift (max. 100 kg) die de begane grond op straatniveau verbindt met de eerste
die het daggedeelte herbergt.

Het zou mogelijk zijn om alle verdiepingen van het huis te verbinden met behulp van
een lift met 3 haltes.

Het pand heeft ook fruitbomen, automatische irrigatie, verwarming via radiatoren
met gasnet en inbouwkasten.

lucasfox.co.nl/go/tar23276

Terras, Tuin, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Balkon, Barbecue,
Berging, Chill out area, Exterior,
Inbouwkasten, Renovatie object,
Service lift, 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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