
REF. TAR17613

2.650.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43860

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

579m²
Plattegrond  

2.910m²
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

Een fascinerend kusthuis met een sterke landelijke
gevoeligheid, op de een of andere manier combineert het
warme welkom en comfort van een gezellige masia met
de functies en het slimme ontwerp van een luxe villa uit
de 21e eeuw.

Genesteld in weelderige tuinen met uitzicht op de glinsterende Middellandse Zee in
de buurt van Tarragona, combineert dit architectonische wonder een fascinerend
ontwerp met uitzonderlijk comfort om een perfecte gezinswoning aan zee te creëren.

Het huis is naadloos geïntegreerd in de tuinen, met natuurlijke houttinten die
aansluiten bij de vele volwassen bomen, palmen en blauweregen die in het weefsel
van het ontwerp zijn verweven.

Het is verdeeld in twee modules, verbonden door een overdekte veranda die de
lijnen tussen binnen en buiten vervaagt en maximale betrokkenheid bij het perfecte
mediterrane klimaat en levensstijl bevordert.

De enorme open woonkamer kijkt uit op een van de vele terrassen en het mooie
zwembad, omlijst door de eindeloze achtergrond van de tuinen terwijl ze zachtjes
afdalen naar het kustpad en de blauwe horizon. Er zijn eindeloze hoeken om te
ontspannen in de zon of in de schaduw, maar ook om te entertainen en te genieten
van een diner in de buitenlucht.

Binnen verzachten warme, natuurlijke kleuren de strakke moderne lijnen om een
gastvrije landelijke sfeer te creëren met ultramoderne armaturen en afwerkingen.
Royale woonruimtes, grote ramen en luiken geven u controle over het natuurlijke
licht dat elke hoek overspoelt.

De eerste module is voor wonen en heeft een fantastische suite boven met een terras
en uitzicht over de zee. De tweede module heeft de keuken en eethoek plus de
andere slaapkamers. Er is parkeergelegenheid voor twee auto's aan de achterzijde.

Toegang tot de zee is natuurlijk eenvoudig en het huis heeft ook een eigen
aanlegsteiger in de nabijgelegen Port Marina Sant Jordi.

lucasfox.co.nl/go/tar17613

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras,
Prive garage, Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon, Alarm
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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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