
REF. TAR24180

1.850.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Slaapkamers  

5
Badkamers  

493m²
Plattegrond  

1.090m²
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
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkende villa met solide, frisse en heldere
architectuur, met uitzicht op de Middellandse Zee in een
van de rustigste delen van Tarragona.

Prachtige villa met uitzicht op de Middellandse Zee, in een van de meest exclusieve
delen van de stad Tarragona, aan de Costa Dorada en in de urbanisatie Cala Tamarit.

Met een frisse en heldere architectuur, is deze unieke villa in La Mora-Cala Tamarit
omgeven door natuur, veiligheid en persoonlijk comfort, met een prachtig uitzicht op
de zee vanuit alle kamers.

Op het zuidoosten gelegen, heeft deze prachtige villa 493 m² gebouwd op een
perceel van 1090 m².

De 6 slaapkamers en 5 badkamers zijn verdeeld over 3 halve verdiepingen, allemaal
met frontaal uitzicht, waarbij de diensten en hoofdruimten zoals de keuken, aparte
eetkamer, woonkamers en bibliotheek op de begane grond worden geconcentreerd
en de rest van de kamers op de bovenste verdiepingen superieuren.

Het is opmerkelijk dat het pand vergunningen heeft om een lift te installeren die
perfect zal worden geïntegreerd in de interieurarchitectuur van het huis, door de
verschillende verdiepingen te verenigen om een beter comfort en interne beweging
van de bewoners te vergemakkelijken.

De voortreffelijke smaak in de afwerkingen en materialen die voor de constructie zijn
gebruikt, valt op, de optimale staat van instandhouding, de exclusieve details en
decoratieve afwerkingen geïmporteerd uit verschillende landen die, samen met de
strategische ligging, deze villa tot een ideale ruimte maken om het hele jaar door te
wonen jaar en rust met een hoog niveau van comfort en onderscheid in deze
prachtige villa.

Een luxe huis in Tarragona is ideaal om het hele jaar door te wonen, om ervan te
genieten als eerste of tweede verblijf, met meer dan 300 dagen zon en een
gemiddelde temperatuur van 17 graden, vooral dankzij het feit dat het een stad aan
zee, aan de Costa Dorada.

lucasfox.co.nl/go/tar24180

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, 
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Bovendien staat deze gemeente bekend om zijn geschiedenis en zijn er ruïnes
bewaard gebleven uit de tijd dat het de hoofdstad was van de belangrijkste steden
van het Romeinse rijk. In feite zijn deze archeologische overblijfselen door Unesco in
het jaar 2000 als werelderfgoed beschouwd.

De stranden en de geschiedenis, toegevoegd aan het culturele en vrijetijdsaanbod,
maken deze stad dus tot een geweldige optie bij het kopen van een woning aan de
Costa Dorada in de hoofdstad van Tarragona.

Dit is het authentieke werelderfgoed van Tarragona! Een erfgoed gemaakt van
transcendentale monumenten door de geschiedenis heen, van hoeken die ons
kunnen vervoeren naar de Romeinse, middeleeuwse, moderne en modernistische
tijd; maar ook een erfenis van mensen, van menselijke verhalen, van kleine
momenten, van emoties...

Vraag een bezichtiging aan en laat u verrassen door deze unieke villa en haar
omgeving.
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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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