
REF. TAR26532

525.000 € Appartement - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 63m² Tuin te koop in Tarragona Stad
Spanje »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43830

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

103m²
Plattegrond  

28m²
Terras  

63m²
Tuin

+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 op de begane grond met een tuin, gelegen
aan zee in de beste buurt van Torredembarra, Els Munts,
op minder dan een uur van Barcelona, met een fantastisch
uitzicht op zee en uitstekende diensten en
vervoersverbindingen.

Gelijkvloers appartement met tuin en terras. Het pand biedt drie slaapkamers (een
master bedroom suite, een tweepersoonsslaapkamer en een
eenpersoonsslaapkamer), twee badkamers, evenals een ongelooflijke woon-
eetkamer met open keuken en een indrukwekkend uitzicht. Het appartement heeft
ook een wasruimte, parkeerplaats, berging en directe toegang tot het
gemeenschappelijk zwembad en het kustpad.

Het bevindt zich in een gebouw dat bestaat uit vijf exclusieve appartementen op het
zuiden, gebouwd met de meest innovatieve technieken om te genieten van het leven,
de rust, de zee, de zon en de natuur.

Els Munts Residencial is ontworpen met een moderne stijl en maximaal respect voor
het milieu en het landschap, volgens criteria voor energie en milieu-efficiëntie in
overeenstemming met de huidige regelgeving. Evenzo zijn de beste
constructietechnieken en hoogwaardige materialen gebruikt om het maximaal
mogelijke comfort te bieden zonder in te boeten aan duurzaamheid.

Elk van de woningen beschikt over een overdekte parkeerplaats buiten en een
berging.

lucasfox.co.nl/go/tar26532

Zeezicht, Eerste lijn zee, Zwembad, Tuin,
Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Nieuwbouw, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, 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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