REF. TAR12220

€1,500,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43008

4

4

461m²

919m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Ruim en licht huis te koop in een van de meest uitgelezen
en rustige gebieden van Tarragona, met een panoramisch
uitzicht op de zee en de kust.
Dit huis verrast ons met zijn hypermoderne architectuur, zijn lichte binnenruimtes en
verbinding met het buitenleven, ontworpen en uitgerust voor luxe wonen, zowel
overdag als 's nachts.
Dit huis van 461 m² is gelegen in een van de meest uitgelezen en rustige gebieden
van Tarragona, op een paar meter van het strand, met een exclusief panoramisch
uitzicht op de zee en de hele kust van Tarragona.

lucasfox.co.nl/go/tar12220
Terras, Zwembad, Parkeerplaats

Het heeft een gezellige woon-eetkamer, met zeer hoge plafonds, een moderne open
haard en grote ramen die de ruimte met natuurlijk licht overspoelen, terwijl het
toegang biedt tot het prachtige terras met houten vloeren en een aantrekkelijk
zwembad. Op het terras zijn er ook verschillende ruimtes waar u kunt zitten,
ontspannen, zonnen en genieten van het spectaculaire vrij uitzicht op de zee.
Vanuit de woon-eetkamer hebben we toegang tot de keuken, die is uitgerust en heeft
een bar voor meer informele maaltijden en een eettafel. Daarnaast is er een hoek
met een bank en een televisie. Net als de woonkamer is het een zeer lichte kamer
met grote ramen.
In totaal heeft het huis 4 slaapkamers en 4 badkamers, waarvan één een badkamer
met een bubbelbad.
De verdiepingen van dit huis zijn verbonden door een trap en een lift voor uw totale
comfort. Het heeft ook een privégarage voor 2 auto's, een muziekkamer en een
dakterras met ligstoelen.
Een unieke kans voor een gezin dat wil leven, omringd door design, elegantie en
avant-garde stijl.

Contact ons over deze woning
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje

REF. TAR12220

€1,500,000 Huis / Villa - Te koop

Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43008

4

4

461m²

919m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

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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