
VERKOCHT

REF. TAR25199

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

102m²
Plattegrond

+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

Appartement met 3 slaapkamers en prachtig uitzicht op
zee te koop in het meest centrale deel van Vall de
l&#39;Arrabassada, Tarragona.

Praktisch nieuw appartement, met moderne, hoogwaardige afwerkingen die het een
functionele eigentijdse sfeer geven en met prachtig direct uitzicht op de zee.

Het appartement heeft drie slaapkamers met ingebouwde kleerkasten en een woon-
eetkamer met toegang tot een terras, perfect om het uit te rusten met tuinmeubilair.
Aanvankelijk had het vier slaapkamers, maar twee werden samengevoegd om extra
ruimte te krijgen.

De keuken is volledig uitgerust en heeft een aparte wasruimte en directe toegang tot
het terras.

Het appartement is licht en ligt op het zuidoosten, met alle naar buiten gerichte
kamers, behalve de 2 badkamers. Het gebied met uitzicht op de voorgevel is erg
zonnig en er zijn luifels voor het hoofdterras.

Daarnaast biedt de woning een grote parkeerplaats en een grote, goed geventileerde
berging gelegen op de bovenverdieping, inbegrepen in de prijs.

Als aanvulling op het huis heeft de ontwikkeling een gemeenschappelijke ruimte die
bestaat uit een tuin met verschillende ruimtes, een speelruimte en een groot
zwembad op een goed onderhouden en gezinsvriendelijke plek.

Ten slotte bevindt het gebouw zich op 400 meter van het strand van l'Arrabassada en
een paar minuten van het begin van verschillende wegen en paden die naar de
natuurlijke omgeving nabij de stad leiden.

lucasfox.co.nl/go/tar25199

Zeezicht, Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
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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