REF. TAR25930

1.500.000 € Penthouse - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 341m² terras te koop in Tarragona Stad
Spanje » Tarragona » Tarragona Stad » 43007
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Contact ons over deze woning
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Rambla Vella 6, Tarragona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Exclusief penthouse met uitzicht in de Via Augusta, ideaal
voor een exclusieve en comfortabele levensstijl op
slechts een steenworp afstand van de stad.
Dit penthouse heeft een ruime en lichte woon-eetkamer met een gashaard en
toegang tot het grote hoofdterras van de woning. Het biedt ook een ruime, volledig
uitgeruste woonkeuken met terras en exclusieve buitenporch voor onafhankelijk
gebruik van de rest van de terrassen.
Alle slaapkamers hebben een kleedkamer, een eigen terras en extra badkamers. De
grote slaapkamer met tweepersoonsbed heeft een eigen badkamer. De meeste
ruimtes zijn verdeeld over een groot terras met een veranda en een chill-outruimte,
waardoor dit het middelpunt is.
Via interne en externe trappen komen we op de bovenverdieping of de bovenste
verdieping, waar we een indrukwekkend terras vinden dat de woon- en
ontspanningsruimte verlengt.
Dit unieke penthouse wordt gecompleteerd door een grote gemeenschappelijke
ruimte met tuin en zwembad en een privégarage voor exclusief gebruik met capaciteit
voor twee auto's, fietsen en bergingskasten.
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Zeezicht, Zwembad, Tuin, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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