
REF. TAR23095

2.800.000 € Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Torredembarra, Costa Dorada
Spanje »  Costa Dorada »  43830

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

652m²
Plattegrond  

1.033m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

6-slaapkamer villa met spectaculair uitzicht op zee te
koop aan de voet van de Camino de Ronda, op een klif
met uitzicht op zee, in Torredembarra.

Dit uitzonderlijke huis is gelegen aan de voet van de Ronda-weg die Altafulla verbindt
met Torredembarra, grenzend aan de kust.

We komen het huis binnen via een voetgangersstraat. Eenmaal binnen vinden we een
grote gang, met een statige trap aan de voorzijde en toegang tot de dagruimte. In dit
gebied is er een woonkamer met 4 verschillende ruimtes, een open haard en toegang
tot een groot veranda-terras op de voorgevel en naar de keuken. De keuken is zeer
ruim en licht en heeft een eethoek, ideaal voor ontbijt of lunch met uitzicht op de
zee. Op deze verdieping vinden we ook een tweepersoons slaapkamer met een
zithoek, een complete badkamer, een was- en strijkkamer, een berging en toegang tot
een semi-overdekte zomerse eethoek met barbecue.

Op de eerste verdieping vinden we het nachtgedeelte, met een grote gang naast de
dubbele trap waarin een grote kast met Mallorcaanse luiken is geïnstalleerd. Drie van
de slaapkamers op deze verdieping hebben toegang tot het terras aan de voorgevel.
De grote slaapkamer heeft een grote ingebouwde kledingkast en een grote en-suite
badkamer. Nog twee slaapkamers, met toegang tot dit voorterras, delen een
badkamer. In het zijgebied, met noordoostelijke oriëntatie, vinden we de vierde
slaapkamer, die ook een eigen terras en een geïntegreerde badkamer heeft.

Op de tweede verdieping is er een polyvalente ruimte met een grote pooltafel als
centrale as, een zithoek en toegang tot een zonneterras met uitzicht.

Het huis wordt gecompleteerd door een grote garage met een capaciteit voor
maximaal 3 voertuigen.

Het pand, met meer dan 1.000 m² grond, heeft een grote voortuin, met een prachtig
zwembad en een solarium die een hoog niveau van privacy behouden vanwege de
verhoogde positie ten opzichte van de Ronda-weg.

lucasfox.co.nl/go/tar23095

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning

REF. TAR23095

2.800.000 € Huis / Villa - Te koop
6 Slaapkamer huis / villa te koop in Torredembarra, Costa Dorada
Spanje »  Costa Dorada »  43830

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

652m²
Plattegrond  

1.033m²
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.co.nl/go/tar23095
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


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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