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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Gebouwen te koop in Urb. de
Llevant, Tarragona beschikt over prijzen vanaf 1,020,000 €

Nieuwbouwproject van luxe appartementen in een residentieel complex van 2
onafhankelijke gebouwen verbonden door de gemeenschappelijke zone met
zwembad en de ondergrondse garage. De verdeling van de eigendommen, zorgvuldig
gepland tot in het kleinste detail, is ontworpen om de eigenaren maximaal comfort te
bieden.

Dit project biedt verschillende soorten huisvesting om aan te passen aan de
levensstijl en behoeften van de toekomstige eigenaren. De gemeenschappelijke
ruimtes bieden een gemeenschappelijke tuin met zwembad, allemaal voor uw plezier.

De appartementen hebben tussen de 4 en 3 slaapkamers en 3-2 badkamers, met
oppervlaktes die variëren tussen 230 m² en 175 m². Het zijn allemaal huizen van hoog
niveau, ideaal om het hele jaar door te wonen en ervan te genieten als eerste of
tweede huis, dankzij het uitzonderlijke klimaat van deze mediterrane stad die garant
staat voor meer dan 280 dagen zon en een gemiddelde temperatuur van 17 graden. .

De ontwikkeling geniet van een moderne en elegante stijl, met ruime ruimtes die
baden in licht dankzij grote ramen en een reeks lichte, neutrale en houten tinten. Alle
woningen hebben toegang tot de buitenruimte, ofwel naar een tuin, een terras of een
heerlijk solarium. Opgemerkt dient te worden dat alle woningen worden opgeleverd
met eigen parkeerplaats.

De appartementen op de begane grond hebben ruime afmetingen en een uitgebreide
privétuin. Met meer dan 200 m² bebouwde oppervlakte en 300 m² tuin, bieden ze de
mogelijkheid om een huis van één verdieping te hebben dat zelfs groter is dan het
gemiddelde huis, maar met de veiligheid en voordelen van deel uitmaken van een
gemeenschap.

De woningen op de tweede en eerste verdieping variëren in grootte en indeling, met
3 of 4 slaapkamers en prachtige buitenterrassen, ideaal om het hele jaar door te
genieten van een warm klimaat.

Ten slotte bekronen de duplex penthouses de gebouwen, met spectaculaire terrassen
en panoramische uitzichten.

lucasfox.co.nl/go/tar29096

Terras, Zwembad, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras,
Vloerverwarming, Airconditioning, Balkon,
Berging, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Kenmerken van deze prachtige woningen zijn onder meer aerothermische systemen,
vloerverwarming, parketvloeren en ingebouwde kleerkasten. De keukens zijn
voorzien van het merk Santos en de toiletten zijn van Duravit.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Opmerking: de verstrekte kenmerken, afbeeldingen en gegevens zijn louter
beschrijvend en kunnen variëren afhankelijk van optionele beslissingen, daarom
houden ze geen contractuele verplichting in. Gebouwde oppervlakken met een
overeenkomstig aandeel van gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw.

Hoogtepunten

Exclusieve appartementen met 4-3 slaapkamers en 3-2 badkamers
Toegang tot de tuin, terras of solarium
Elegante en moderne stijl, met ingerichte keuken
Prive parkeerplaats inbegrepen
Gemeenschappelijke ruimte met tuin en zwembad
Prachtig uitzicht
Goede verbinding met alle voorzieningen, voorzieningen en uitvalswegen

REF. TAR29096

Prijs op aanvraag Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 64m² terras te koop in Urb. de Llevant
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

142m²
Plattegrond  

64m²
Terras

+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


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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