
VENDIDO

REF. TAR28306

1.625.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Torredembarra, Costa
Dorada
Spain »  Costa Dorada »  43880

6
Quartos  

4
wc  

279m²
Plano  

980m²
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 de 279 m² em um lote de 980 m² à beira-mar no
Paseo Marítimo de Comarruga.

Uma esplêndida casa com muita história, localizada à beira-mar e no coração do
Passeio Marítimo de Comarruga e na Costa Dorada.

No piso térreo encontramos um grande alpendre com arcos que oferece dois
ambientes diferentes, uma sala de jantar de verão e uma zona chill-out. Deste
alpendre acede-se a um hall e a um grande distribuidor de onde uma majestosa
escadaria conduz ao piso superior. À esquerda temos uma sala de jantar com acesso
ao alpendre e uma espaçosa e luminosa sala de estar. Este piso oferece ainda uma
ampla cozinha com escritório e escadas que descem para a adega, um quarto
(anteriormente destinado ao serviço), uma casa de banho completa e o quintal.

Voltando ao distribuidor, do lado direito encontramos um corredor que dá acesso à
zona nocturna, composta por quatro quartos duplos com roupeiros embutidos e duas
casas de banho completas.

O primeiro andar abriga o quarto principal, que é muito espaçoso e luminoso e
possui uma espaçosa casa de banho e um terraço privado.

A quinta completa-se com um jardim perimetral que tem uma zona de
estacionamento e uma mesa de cabeceira com churrasqueira e sala de jantar.

Solicite uma visita, deixe-se surpreender por esta moradia única e a sua envolvente
virada para o mar.

lucasfox.pt/go/tar28306

Vistas ao mar , Terraço, Jardim,
Estacionamento, Varanda, Salão gourmet,
Salão de beleza, Renovado,
Licença turística, Exterior,
Cozinha equipada, Churrasco, Alarme,
A renovar
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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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