
REF. TAR20026

Preço sujeito a confirmação Apartmento - Venda
Apartmento Quartos à venda em Urb. de Llevant, Tarragona
Spain »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

3
Quartos  

2
wc  

87m²
Plano

+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

Abaixo de 87 m² com 3 quartos e jardim, para venda ao
nível da rua na área mais elegante de Tarragona e a
poucos metros do Vall de l&#39;Arrabassada.

Viver no Vall de Arrabassada é sinônimo de estar ao lado da praia, cercado por todos
os serviços e com excelente comunicação com a cidade.

Esta casa é uma oportunidade imbatível para viver nesta excelente localização. É um
apartamento luminoso, muito exterior e com um jardim privado, para que você possa
desfrutar de reuniões de família e amigos confortavelmente em mais de 50 m² de
espaço ao ar livre.

A casa é um canto baixo com terraço principal e um jardim perfeitamente
condicionado, ensolarado e com acesso a partir da sala de estar e cozinha, que tem
uma área de escritório e galeria independente. Tem 3 quartos: um deles em suite com
closet e casa de banho, e dois quartos que partilham uma outra casa de banho.

A casa inclui um espaço de estacionamento ao ar livre, aquecimento a gás, ar
condicionado split e toldo para o terraço.

Não hesite em nos chamar para visitar esta casa e desfrutar de uma nova maneira de
viver no Vall de l'Arrabassada.

lucasfox.pt/go/tar20026

Terraço, Jardim, Estacionamento,
Armários empotrados , Ar condicionado
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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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	Abaixo de 87 m² com 3 quartos e jardim, para venda ao nível da rua na área mais elegante de Tarragona e a poucos metros do Vall de l&#39;Arrabassada.

