REF. TAR15188

2.750.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Torredembarra, Costa Dorada
Spanje » Costa Dorada » 43830

5

3

522m²

1,036m²

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

Designer villa omgeven door de natuur, met een tuin en
een overloopzwembad, te koop bij de zee in de buurt van
Tarragona.
Deze villa van 522 m² ligt op een perceel van 1.036 m², op een kliflocatie met uitzicht
op zee. De villa ligt aan de voet van de Camí de Ronda in een rustige woonwijk op
slechts 6 minuten van Torredembarra en 15 minuten van Tarragona. Het huis,
omgeven door de natuur, biedt rust en een prachtig uitzicht.
De uitstekende buitenruimte heeft een tuin met een overloopzwembad omgeven
door een gazon en een aangrenzende ontspanningsruimte. Trap leidt naar de
zonneterrassen en gebieden in de schaduw van bomen die de villa omringen en van
waaruit een fantastisch uitzicht kan worden genoten. Aan de achterzijde van het pand
is er een binnenplaats met een grote barbecue.
Toegang tot de villa is van de hoofdstraat, met trappen die leiden naar de ingang. De
gang op deze verdieping is ruim en licht, met schuine dubbele hoogte plafonds en
een bibliotheek. Het servicegebied bestaat uit een ingerichte keuken met een
centraal eiland, een eethoek en toegang tot 2 terrassen: een ontspannend terras en
een ander ontworpen om in de zomer te dineren. Een pantry uit de keuken is
uitgerust met planken en een wasruimte; grenzend aan de buitenkant wordt het
geventileerd door traliewerk. Op deze zelfde verdieping vinden we ook de wooneetkamer met uitzicht op zee en toegang tot de terrassen, evenals 3 tweepersoons
slaapkamers (2 met uitzicht op zee), een complete badkamer en de slaapkamer met
een glazen wand om het meeste van te maken de uitzichten. Deze kamer heeft een
indrukwekkende, volledig uitgeruste kleedkamer en een badkamer met een douche,
een bad en een raam met uitzicht op de kliffen.

lucasfox.co.nl/go/tar15188
Eerste lijn zee, Zeezicht, Binnenzwembad,
Terras, Tuin, Zwembad, Gym, Prive garage,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Bijkeuken,
Chill out area, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Zonnepanelen

Een trap met een glazen scheidingswand leidt naar de eerste verdieping, die een
slaapkamer op zolder en een groot zonneterras heeft. De semi-kelderverdieping
heeft een garage voor 2 auto's, een zomerlounge, een berging, een
tweepersoonsslaapkamer en een badkamer. In het deel dat het dichtst bij de tuin ligt,
bevindt zich een kamer die momenteel wordt gebruikt als een fitnessruimte en een
binnenzwembad met een tegenstroom-zwemsysteem.
Een prachtige kans om in deze prachtige villa aan zee te wonen. Neem contact met
ons op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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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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