
REF. TAR12232

890 000 € 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  

786m²
Planlösning  

1.797m²
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
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ÖVERBLICK

Stor villa till salu i det exklusiva området Cala Romana,
några minuter från Tarragona centrum med utsikt mot
havet.

Denna villa ligger på en tomt på 1 797 m² i det exklusiva området Cala Romana, några
minuter från Tarragona centrum med utsikt mot havet. Huset har en sydöstra
orientering och har 786 m² byggda som är fördelade på 2 våningar och ett garage.

Bottenvåningen erbjuder vardagsrum och serviceområden, med matsalen, 2
vardagsrum, ett kök, en sommarmatsal och en imponerande terrass. På övervåningen
finns sovrum, badrum och ett rum för spel och ett bibliotek.

Exteriörerna har en anlagd yta på mer än 1 700 m² som integrerar ett centralt
utrymme med en grill och lusthus, ett slutet poolområde för maximal säkerhet och
stora passagerarområden.

En idealisk möjlighet för familjer som vill bo i ett rymligt hus med utmärkta exteriörer
i det exklusiva området Cala Romana.

lucasfox.se/go/tar12232

Terrass, Swimming pool
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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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