
REF. TAR19675

695.000 € Casa / Vila - Venda
Casa / vila Quartos à venda em Urb. de Llevant, Tarragona
Spain »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Quartos  

3
wc  

310m²
Plano  

234m²
area do terreno

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.pt Rambla Vella 6, Tarragona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Casa única, localizada em um ambiente excepcional perto
da praia e de todos os serviços.

Casa singular localizada na urbanização Antibes de Tarragona, equipada com uma
grande área arborizada comunitária, piscina, churrasqueira, quadras de tênis e sala
social. A casa está localizada perto da praia de l'Arrabassada e a uma curta distância
do centro da cidade.

Esta luxuosa casa se destaca pelo detalhe de suas pinturas decorativas feitas por
artistas locais, seguindo as diretrizes do estilo neoclássico e romântico, bem como
pelo gosto refinado na decoração classicista.

No piso de entrada encontramos um grande distribuidor com um vitral decorado; a
garagem; uma espaçosa sala de jantar em dois níveis com acesso ao terraço e jardim
privado, bem como às áreas comuns; a cozinha e um pátio coberto usado como
máquina e lavanderia.

No primeiro andar, a casa tem três quartos duplos, dois banheiros compartilhados e
o grande quarto principal com sala de estar, closet e banheiro.

No segundo piso encontramos um espaço de estudo ou multiusos com lareira e
acesso a outros dois amplos terraços com vista mar.

Contacte-nos para mais informações sobre esta excelente casa no Vall de
l'Arrabassada.

lucasfox.pt/go/tar19675

Vistas ao mar , Terraço, Piscina, Jardim,
Pavimento de mármore, Estacionamento,
Varanda, Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Despensa,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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