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Renda sujeita a confirmação Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quartos with 90m² terraço em aluguer em
Tarragona
Spain »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43205
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Contacte-nos sobre esta propriedade
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DESCRIÇÃO

Casa para alugar com 3 quartos em Reus

Cobertura duplex projetada com 3 quartos. Cozinha com eletrodomésticos. Terraço
privado. Parcialmente mobilado. Espaço de estacionamento incluído.

Localizada numa das zonas mais sossegadas de Reus, mas perto do centro e com
todos os serviços a poucas centenas de metros.

Este imóvel está inserido num edifício com apenas oito pisos, distribuídos por dois
pisos. A casa tem 3 quartos, dois deles duplos e, sendo o quarto principal em suite
com casa de banho completa em anexo. Os outros dois quartos compartilham outro
banheiro completo. A cozinha tem uma zona de escritório e uma grande galeria como
zona de lavandaria. A espaçosa e luminosa sala de jantar encontra-se na fachada
principal e possui uma ampla varanda. Da área de jantar, uma escada em espiral leva
a um terraço muito grande, ideal para se tornar um centro de reunião e descontração
nas agradáveis noites de verão.

A casa completa-se com um lugar de estacionamento com acesso ao pé do elevador.
Uma excelente oportunidade de ter um sensacional apartamento com terraço perto
do centro de Reus.

lucasfox.pt/go/tarr30946

Estacionamento, Varanda, Exterior,
Cozinha equipada, Àrea chill out,
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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