
VERKOCHT

REF. TAR12754

430.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

184m²
Plattegrond  

612m²
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

Uitstekend huis met een prachtige tuin in de buurt van
het centrum van Tarragona en met directe toegang tot de
faciliteiten van Golf Costa Daurada.

Dit huis ligt op slechts 10 minuten van het centrum van Tarragona, met
privébeveiliging, omgeven door de natuur en met directe toegang tot de 18e hole van
de Golf Costa Daurada, met zijn verscheidenheid aan activiteiten, waaronder het
sportcomplex met padelbaan, een fitnessruimte en een zwembad zwembad.
Bovendien bevindt het zich op een paar meter van een prestigieuze Engelse school.

Het is een huis gebouwd op een enkele verdieping, dus het heeft geen trappen en is
zeer comfortabel. Het biedt een grote en lichte woonkamer met een open haard, een
grote woonkeuken, een was- en strijkruimte, de hoofdslaapkamer met een eigen
badkamer en een grote inloopkast, nog 2 tweepersoonskamers en een badkamer die
de rest van het huis. De 2 badkamers zijn ruim en exterieur en de ene heeft een
douche en de andere een ligbad. Ten slotte vinden we een ruimte die momenteel
wordt gebruikt voor opslag, maar die indien nodig gemakkelijk als slaapkamer kan
worden gebruikt.

Vanuit de meeste kamers, zoals de woonkamer, keuken en slaapkamers, kunnen we
uitgaan naar een prachtige tuin met fonteinen en vis of de aangename veranda met
tafels en stoelen, de ideale plek om buiten te eten of te ontspannen met vrienden en
familie. Daarnaast zijn de toegangsdeuren naar de tuin en de veranda beglaasd,
waardoor er veel daglicht binnenkomt in het interieur van het huis. Het huis heeft
ook parkeerplaatsen voor 2 auto's.

Aarzel niet om ons te bellen om dit fantastische huis in de buurt van het centrum van
Tarragona te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/tar12754

Tuin, Terras, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, 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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