REF. TAR26437

290.000 € Huis / Villa - Te koop

Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Salou, Costa Dorada
Spanje » Costa Dorada » 43840

3

3

188m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanje
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OMSCHRIJVING

Huis te koop op een uitzonderlijke locatie, in de Covamarontwikkeling van Salou, op slechts een paar minuten van
het centrum en het strand, met goede
vervoersverbindingen en met alle voorzieningen in de
buurt.
Eengezinswoning in de ontwikkeling van Covamar de Salou, op slechts een paar
minuten van het centrum en het strand. Het is een uitzonderlijke locatie, met
uitstekende vervoersverbindingen en met alle voorzieningen in de buurt.
Het huis is verdeeld over twee verdiepingen en beschikt over ruime kamers die naar
buiten gericht zijn, evenals een grote ondergrondse garage met gemakkelijke
toegang.
Op de begane grond vinden we een ruime woon-eetkamer met toegang tot het terras,
een volledig uitgeruste keuken en een toilet.

lucasfox.co.nl/go/tar26437
Zwembad, Prive garage, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Alarm, Balkon, Berging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken

Op de eerste verdieping bevindt zich het nachtgedeelte met drie slaapkamers. Twee
van hen delen een complete badkamer met ligbad, terwijl de hoofdslaapkamer een
eigen complete badkamer met douche heeft.
De buitenkant van het huis biedt een prachtige tuin, een gemeenschappelijk
zwembad en een parkeerplaats, naast de eigen garageplaatsen van het huis.
Het huis krijgt de hele dag veel natuurlijk licht. Het wordt geleverd met verwarming,
airconditioning en dubbele beglazing voor maximale thermische isolatie en meer
comfort.
Een ideale gelegenheid voor gezinnen, vanwege de rustige ligging dicht bij alle
voorzieningen. Het kan ook een goede gelegenheid zijn voor investeerders,
aangezien u een toeristenvergunning kunt aanvragen.
Neem contact met ons op voor een afspraak.
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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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