
VERKOCHT

REF. TAR22569

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 100m² Tuin te koop in Torredembarra
Spanje »  Costa Dorada »  43893

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

252m²
Plattegrond  

100m²
Tuin

+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

Duplex in gerenoveerd gebouw, met tuin en zwembad, in
het centrum van het centrum van Altafulla, een paar
minuten van de stranden en de belangrijkste
verkeersknooppunten.

Voor degenen die ervan dromen het hele jaar door te leven of hun vrije tijd door te
brengen op een rustige en charmante plek, presenteren we deze exclusieve duplex in
een gerenoveerd landhuis in het centrum van de fascinerende stad Altafulla.

Het huis bestaat uit een begane grond waarin de hal zich bevindt, een grote
woonkamer met ogival bogen, natuurlijk licht en toegang tot de tuin, een ruime
woonkeuken en een gastenbadkamer met een douche.

Via de trap komt u op de bovenverdieping, waar we via de overloop toegang hebben
tot 3 slaapkamers, allen met uitzicht op de tuin. De wnsuite hoofdslaapkamer heeft
een woon-kleedruimte en een badkamer. Daarnaast vinden we op deze verdieping
ook een gedeelde badkamer en een was- en strijkkamer.

De tuin is verdeeld in 3 zones. Aan de ene kant een groot terras met zomer eethoek
en lounge. Aan de andere kant het zwembad en het solarium, gehecht aan de oude
bron van het pand dat fungeert als een fontein. En ten slotte, het service- of
gastengedeelte, met een aparte woonkamer, een slaapkamer en een badkamer.

Dit huis wordt aangevuld met een parkeerplaats op het landgoed, een paar meter
van het huis.

lucasfox.co.nl/go/tar22569

Zwembad, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, Balkon, Alarm,
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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