
VERKOCHT

REF. TAR22536

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Tarragona, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43470

5
Slaapkamers  

3
Badkamers  

377m²
Plattegrond  

20.968m²
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 licht en ruim huis te koop buiten de stad, in de
stad La Selva del Camp, met panoramisch uitzicht op de
zee en de kust van Tarragona.

Huis met avant-garde en rationele architectuur met lichte binnenruimtes, ontworpen
en uitgerust om aan alle behoeften van de nieuwe eigenaar te voldoen, zowel
overdag als 's nachts.

Het huis meet 377 m², is perfect uitgerust met luxe details en biedt een exclusief
panoramisch uitzicht op de zee en de hele kust van Tarragona. Het is gebouwd op
een perceel van meer dan 20.000 m², perfect uitgerust met onder andere een tuin,
zwembad en teeltoppervlak.

Binnen heeft het een zeer gezellige woon-eetkamer, een moderne open haard en
grote ramen die de ruimte overspoelen met natuurlijk licht en uitkijken op een
prachtig terras en een prachtig infinity pool.

Op het terras zijn er ook verschillende perfecte ruimtes om te ontspannen, te zonnen
en te genieten van het spectaculaire heldere uitzicht op de zee en de kust van
Tarragona.

De woonkamer en keuken van ruim 120 m² beslaan de gehele begane grond. In totaal
bestaat het huis uit 3 tweepersoonsslaapkamers, 1 eenpersoonskamer, 1
studeerkamer en 4 badkamers, waarvan een in de master suite met sauna.

Trappen verbinden de verschillende niveaus van het huis, er is een fitnessruimte, een
externe garage voor meerdere auto's, een muziekkamer en een terras met ligstoelen.

Het huis geniet van een volledig appartement voor gasten of service, en niet te
vergeten het perceel van 20.734 m² met verschillende ruimtes. Een zen-tuin, een
gebied met fruitbomen, een recreatiegebied voor honden en eindeloze
mogelijkheden voor buitenplezier voor kinderen.

Een unieke kans voor een gezin dat in een elegant designhuis wil wonen.

lucasfox.co.nl/go/tar22536

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Tuin, Terras, Gym, Wijngaarden,
Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Chill out area,
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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	Uitstekend licht en ruim huis te koop buiten de stad, in de stad La Selva del Camp, met panoramisch uitzicht op de zee en de kust van Tarragona.

