REF. TAR23061

€275,000 Appartement - Verkocht

Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es
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OMSCHRIJVING

Appartement met 3 slaapkamers, praktisch nieuw en op
een paar minuten van het strand van l&#39;Arrabassada,
gelegen in een gebouw met gemeenschappelijke ruimtes
en een zwembad.
Als je in Vall de l'Arrabassada woont, kun je tegelijkertijd genieten van de voordelen
van de stad en een woonwijk tussen het strand en de bergen.
lucasfox.co.nl/go/tar23061

Het pand is praktisch nieuw, omdat het nauwelijks is gebruikt en heeft een
eigentijdse afwerking die het een moderne en functionele uitstraling geeft.
Het heeft drie slaapkamers met inbouwkasten, een met een eigen badkamer en een
woonkamer met toegang tot een terras waarmee u in de zomer de beste diners in de
buitenlucht kunt organiseren.

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Zwembad, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Volledig uitgeruste keuken

De keuken is modern, met een aparte wasruimte en met toegang tot het terras.
Het appartement is zeer zonnig en alle kamers, behalve de 2 badkamers, liggen aan
de buitenkant, dus het heeft luifels voor het grote terras en het balkon van de grote
slaapkamer.
Het pand heeft ook een grote parkeerplaats, inbegrepen in de prijs, een mooie
gemeenschappelijke ruimte met een speeltuin en een groot zwembad, in een goed
onderhouden en vertrouwde omgeving.
Het appartement bevindt zich ook in de wijk Vall de l'Arrabassada, op 400 meter van
het strand en op een steenworp afstand van de heuvels.
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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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