
VERKOCHT

REF. TAR21140

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
8 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Tarragona Stad, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43007

8
Slaapkamers  

6
Badkamers  

582m²
Woonoppervlakte  

1,252m²
Perceeloppervlakte

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.co.nl Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Spectaculaire mediterrane villa in de meest gewilde
omgeving van Tarragona.

Een exclusieve villa, perfect om het hele jaar door aan zee te wonen.

Binnen het gebouw is er een appartement met 1 slaapkamer met badkamer en
keuken plus een grote woonkamer met uitzicht op zee, een woonkeuken en een
gastentoilet.

De eerste verdieping omvat de hoofdslaapkamer met en-suite badkamer, prachtig
uitzicht en een klein terras. Op dezelfde verdieping zijn er nog 5 slaapkamers,
waarvan 4 met uitzicht op zee, en een gedeelde badkamer, naast een grote gang.

De tweede verdieping heeft twee ruime zolderkamers, waarvan er een als woonkamer
wordt gebruikt. Beide kamers zijn verbonden door een centrale hal en liggen naast
een groot zonneterras.

De tuin omringt het hele gebouw en heeft verschillende terrassen. Een van de
terrassen is voorzien van een zwembad en een zomerse eethoek met een barbecue.
Het bovenste terras, bereikbaar via 2 zijtrappen, is verdeeld in 3 verschillende
ruimtes: 2 bijgebouwen, keuken en een groot centraal gedeelte dat ruimte toevoegt
aan de woonkamer.

De parkeerplaats biedt plaats aan maximaal 4 voertuigen en is toegankelijk via een
binnentrap.

lucasfox.co.nl/go/tar21140

Eerste lijn zee, Zeezicht, Terras, Tuin,
Zwembad, Jacuzzi, Prive garage,
Marmeren vloeren, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
Verwarming
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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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