
VERKOCHT

REF. TAR12236

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

584m²
Plattegrond  

1.931m²
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

Zeer helder huis met een tuin, een zwembad en een
spectaculair uitzicht op de zee te koop naast de kust van
Tarragona.

Deze prachtige villa te koop ligt naast de boulevard van Dragar, op enkele minuten
van het stadscentrum en in een idyllische omgeving. De exclusieve architectuur geeft
het een fris, luchtig gevoel en een spectaculair uitzicht op de zee vanuit de meeste
van zijn royale kamers.

Het biedt een elegant interieur, met een woonkamer, een aparte eetkamer, een
keuken met een eethoek, 6 slaapkamers, 4 badkamers en een fitnessruimte. Het
heeft ook verschillende terrassen, waar u kunt dineren met uitzicht op de
maanverlichte zee en luisteren naar het geluid van de golven.

De uitgebreide tuin in mediterrane stijl wordt aangevuld door een prachtig zwembad,
perfect om te genieten van het gematigde klimaat van Tarragona.

Een ideale gelegenheid om te genieten van een uitstekende levensstijl in Tarragona.

lucasfox.co.nl/go/tar12236

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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	Zeer helder huis met een tuin, een zwembad en een spectaculair uitzicht op de zee te koop naast de kust van Tarragona.

