
REF. TAR12227

1 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Sovrum  

4
Badrum  

455m²
Planlösning  

1.870m²
Totalyta

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.se Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Utmärkt möjlighet att skapa ett skräddarsytt hus nära
centrum av Tarragona, med direkt tillgång till havet och
en exklusiv vik.

Denna unika fastighet ligger vid havet vid Tarragona, bara några minuter från
centrum med direkt tillgång till havet och en av de mest exklusiva vikarna i staden.
Det ligger i en naturlig miljö och med frodig Medelhavsvegetation, i det mest
eftertraktade området i Tarragona.

Tomten på nästan 2 000 m² har en byggbar golvyta på 45%, vilket gör den idealisk för
alla projekt som överväger en hög nivå av exklusivitet och lyx. För närvarande finns
ett hus på 455 m² totalt omgiven av träd och vegetation, med 6 sovrum och 4 badrum.
Huset kräver en totalrenovering och erbjuder flera möjligheter att skapa ett drömhus.
Husets struktur är perfekt anpassad till landet och lämnar ljusa utrymmen öppna mot
havet för att uppnå total harmoni med miljön.

På grund av dess privilegierade läge och landets exceptionella orografiska
egenskaper, erbjuder denna tomt en mycket hög integritetsnivå. En utmärkt möjlighet
att bygga ett skräddarsytt hus vid sjön vid Tarragona.

lucasfox.se/go/tar12227
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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