
VERKOCHT

REF. TAR31694

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
Excellent 7 Slaapkamer huis / villa te koop in Urb. de Llevant, Tarragona
Spanje »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Slaapkamers  

7
Badkamers  

751m²
Plattegrond  

2.056m²
Perceeloppervlakte

+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

Uitstekende familievilla ontworpen met prachtige details
met een grote tuin in Tarragona in Playa Arrabassada.

Deze unieke villa van meer dan 800 m² gebouwd, is ontworpen met verfijnde details
om aan allerlei wensen te voldoen, ligt op een paar meter van het strand van
Arrabassada en ingesloten in de stad, in een van de meest selecte gebieden van
Tarragona, in de unieke urbanisatie "Antibes-Els Cossis".

Het is een huis volledig omringd door selecte, originele en luxe details, verdeeld over
3 verdiepingen plus het souterrain.

Op de begane grond bevinden zich de dag- en servicekamers, twee badkamers, twee
tweepersoons gastenslaapkamers, een grote keuken met kookeiland, een bijkeuken
en een wasruimte. Een zeer ruime eetkamer voor meer dan twintig personen, een
woonkamer met open haard en een tv- en speelkamer, allemaal onafhankelijk. Vanuit
verschillende kamers op deze verdieping hebben we ook toegang tot de buitenkant,
de terrassen met een veranda en het fantastische zwembad met een waterval en een
unieke inheemse mediterrane tuin.

Een spectaculaire dubbelhoge hal met de hoofdtrap die ons verwelkomt zodra we
deze fantastische villa binnenkomen.

De eerste verdieping heeft 5 slaapkamers met eigen badkamers, kleedkamers en
kasten. Op de tweede verdieping vinden we een bibliotheekachtige kamer en een
studeerkamer met een terras en uitzicht op de stad.

Ten slotte herbergt de kelder een garage met een capaciteit voor 4 voertuigen, een
kelder met airconditioning, een fitnessruimte, een pantry, een machinekamer en een
woonkamer en feestzaal met een open haard, speeltafels, biljart en een eigen
volledig uitgeruste bar.

De buitenkant biedt ruime tuin- en sportruimtes op een perceel van meer dan 2.000
m². Ze bestaan uit een barbecue, een pergola in Polynesische stijl en verschillende
rustplaatsen op verschillende veranda's, gelegen voor het zwembad met een
waterval.

lucasfox.co.nl/go/tar31694

Zwembad, Terras, Parkeerplaats
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Laat je verrassen door Tarragona, een geweldige stad waar je een oude beschaving
kunt ontdekken. Dineer onder de gewelven van het Romeinse circus, verdwaal in de
steegjes van de oude stad waar de essentie van de middeleeuwse stad intact is
bewaard, of geniet van een vermout die wordt ondergedompeld in meer dan 2000
jaar geschiedenis.

Dit is het authentieke werelderfgoed van Tarragona! Een erfgoed dat bestaat uit
transcendentale monumenten door de geschiedenis heen, uit hoeken die ons naar de
Romeinse, middeleeuwse, moderne en modernistische tijd kunnen vervoeren; maar
ook een erfgoed bestaande uit mensen, menselijke verhalen, kleine momenten,
emoties...

Vraag een bezichtiging aan in deze schitterende gezinswoning en laat u verrassen
door de omgeving.
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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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