
SÅLD

REF. TAR12754

430 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Sovrum  

2
Badrum  

184m²
Planlösning  

612m²
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 hus med en vacker trädgård belägen nära
Tarragona centrum och direkt tillgång till Golf Costa
Daurada.

Detta hus ligger bara 10 minuter från Tarragona centrum, med privat säkerhet,
omgiven av natur och med direkt tillgång till den 18: e hålet på Golf Costa Daurada,
med en mängd aktiviteter inklusive sportanläggningen med padelbanor, gym och
simning slå samman. Dessutom ligger det några meter från en prestigefylld
engelskskola.

Det är ett hus byggt på ett enda våning, så det har inga trappor och är mycket
bekvämt. Det erbjuder ett stort och ljust vardagsrum med öppen spis, en stor
köksavdelning, tvättstuga och strykjärn, sovrummet med eget badrum och en stor
klädkammare, ytterligare 2 dubbelrum och ett badrum som serverar resten av huset.
De 2 badrummen är rymliga och exteriör, och en har dusch och den andra ett badkar.
Slutligen hittar vi ett rum som för närvarande används för lagring, men det kan lätt
användas som ett sovrum, om det behövs.

Från de flesta rum, som vardagsrum, kök och sovrum, kan vi gå ut till en vacker
trädgård med fontäner och fisk eller den trevliga verandan med bord och stolar, det
perfekta stället att äta utomhus eller koppla av med vänner och familj. Dessutom är
dörrarna till trädgården och verandaen glaserade, vilket ger mycket naturligt ljus för
att komma in i huset. Huset har också parkeringsplatser för 2 bilar.

Tveka inte att ringa oss för att besöka detta fantastiska hus nära Tarragona centrum.

lucasfox.se/go/tar12754

Trädgård, Terrass, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd
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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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