
REF. TAR22163

297.000 € Apartmento - Venda
Apartmento Quartos à venda em Tarragona Cidade, Tarragona
Spain »  Tarragona »  Tarragona Cidade »  43007

4
Quartos  

2
wc  

132m²
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

Apartamento T4 inserido em prédio com fantástica zona
comum na avenida Marquès de Montoliu, a poucos
metros da Plaza Imperial Tarraco.

Casa com 4 quartos duplos com terraço no centro da cidade, numa das avenidas com
maior projeção de Tarragona.

É uma casa espaçosa e sossegada perto de todos os serviços necessários. O
apartamento oferece 132m² construídos. É constituída por uma sala de jantar com
terraço com vista para a avenida e vista para a praça Imperial Tarraco. A cozinha é
ampla, com escritório independente e pátio interior.

Dos quatro quartos espaçosos, um em suite tem casa de banho própria e roupeiros
embutidos, enquanto a segunda casa de banho completa serve o resto do
apartamento.

A casa é complementada por um lugar de estacionamento com acesso por elevador,
incluído no preço.

Além disso, o prédio possui uma ampla área de comunidade para desfrutar dos
melhores momentos em família sem sair de casa.

Contacte-nos para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/tar22163

Jardim, Serviço de porteria, Luz natural,
Estacionamento, Terraço comunitário,
Armários empotrados , Cozinha equipada,
Parque infantil,
Próximo de escolas internacionais, Varanda
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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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	Apartamento T4 inserido em prédio com fantástica zona comum na avenida Marquès de Montoliu, a poucos metros da Plaza Imperial Tarraco.

