
VENDIDO

REF. TAR29691

Preço sujeito a confirmação Apartmento - Vendido
apartmento Nova construção Quartos with 19m² terraço à venda em
Torredembarra
Spain »  Costa Dorada »  43830

2
Quartos  

2
wc  

8.539m²
Plano  

19m²
Terraço

+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 de primeiro andar, localizado em frente ao
mar na melhor zona de Torredembarra, Els Munts, a
menos de uma hora de Barcelona, com vistas incríveis do
mar e excelentes serviços e comunicações.

Apartamento no último andar com terraço de 19m² de frente para o mar.A
propriedade oferece dois quartos (uma suite principal e um quarto duplo), duas
casas de banho, bem como uma incrível sala de estar / jantar com cozinha aberta e
vistas impressionantes. O apartamento dispõe ainda de um lugar de estacionamento,
arrecadação e acesso direto à piscina da comunidade e ao caminho da orla.

Els Munts Residencial é um edifício composto por cinco pisos exclusivos virados a
sul, construídos com as técnicas mais inovadoras para aproveitar a vida, a
tranquilidade, o mar, o sol e a natureza.

Foi projectado com um design moderno e com o maior respeito pelo ambiente e pelo
impacto paisagístico, seguindo critérios de eficiência energética e ambiental de
acordo com a regulamentação em vigor. Da mesma forma, as melhores técnicas
construtivas e materiais de alta qualidade têm sido utilizados para oferecer o
máximo conforto possível sem abrir mão da sustentabilidade.

O projeto tem cinco moradias únicas: duas no rés-do-chão com jardim privado, duas
no primeiro andar com um grande terraço e um sótão com terraço e vistas
espectaculares. Cada uma das casas inclui um lugar de estacionamento exterior
coberto e uma arrecadação.

A área da comunidade, da qual apenas os 5 vizinhos irão usufruir, tem acesso ao
Camí de Ronda. Ao sul e a 2 minutos a pé, encontramos Cala Canyadell, uma bela
enseada natural rodeada por um bosque mediterrâneo, uma praia idílica na Costa
Dorada de Torredembarra.

A leste encontra-se a marina de Torredembarra, a sua praia principal e vários
serviços, incluindo vários restaurantes. Ao norte fica a Vila Romana de Els Munts, um
Patrimônio Mundial da UNESCO.

Contacte-nos para mais informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/tar29691

Vistas ao mar , Primeira linha do mar ,
Piscina, Elevador, Luz natural,
Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco
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Início das obras, último trimestre de 2021.

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 de primeiro andar, localizado em frente ao mar na melhor zona de Torredembarra, Els Munts, a menos de uma hora de Barcelona, com vistas incríveis do mar e excelentes serviços e comunicações.

