
REF. TAR12234

1.250.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43007

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

387m²
Plattegrond  

695m²
Perceeloppervlakte

+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

Ruime en lichte villa met een prachtige glazen veranda en
een prachtig uitzicht op zee, evenals een eigen tuin met
een zwembad en een garage voor 2 auto&#39;s, in een
van de meest gewilde gebieden van Tarragona.

Deze vrijstaande villa aan de kust te koop is van een avant-garde design en
architectuur met luxe afwerking en een fantastisch uitzicht.

Het heeft een bebouwde oppervlakte van meer dan 350 m² met grote en frisse
ruimtes. Bovendien geniet het van een fantastisch exterieur, met een privézwembad,
een grasveld en enkele ligbedden om te zonnebaden.

Het huis biedt een prachtige en lichte woon-eetkamer, verdeeld over twee gebieden.
Vanuit deze kamer kunt u naar de prachtige glazen veranda gaan, met een prachtig
uitzicht op de zee, het zwembad en de tuin. De veranda kan ook de woon- en
eetruimte verdubbelen, zowel in de winter als in de zomer. Zonder twijfel is het de
ideale plek om te ontspannen na een lange dag werken. De keuken is ruim en
modern, met een eettafel voor meer informele maaltijden.

De villa heeft 6 ruime slaapkamers, 2 singles en 4 badkamers voor maximaal comfort.
Sommige slaapkamers hebben toegang tot een zonnig terras.

In de kelder vinden we een garage voor 2 voertuigen en een speeltuin met een
pooltafel en een tafeltennistafel.

Een uitstekend vrijstaand huis in een van de meest begeerde gebieden van
Tarragona.

lucasfox.co.nl/go/tar12234

Zwembad, Terras, Parkeerplaats
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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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	Ruime en lichte villa met een prachtige glazen veranda en een prachtig uitzicht op zee, evenals een eigen tuin met een zwembad en een garage voor 2 auto&#39;s, in een van de meest gewilde gebieden van Tarragona.

