
REF. TAR17613

2 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Tarragona Stad, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43860

5
Sovrum  

5
Badrum  

579m²
Planlösning  

2.910m²
Totalyta

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

Ett fascinerande kustområde med en stark
landsbygdssensibilitet, som på något sätt kombinerar det
varma välkomnet och bekvämligheterna i en mysig masia
med funktionerna och den smarta designen av en 21st
Century lyxvilla.

Inbäddat i grönskande trädgårdar med utsikt över det glittrande Medelhavet nära
Tarragona, kombinerar denna arkitektoniska underverk en fascinerande design med
exceptionell komfort för att skapa ett perfekt familjehem vid havet.

Huset är integrerat integrerat i sina trädgårdar, med naturliga trätoner som echo de
många mogna träd, palmer och wisterias som vävs in i tyget av designen.

Den är indelad i två moduler, anslutna av en täckt veranda som försvagar linjerna
mellan inifrån och ut och uppmuntrar maximal koppling till det perfekta
Medelhavsklimatet och livsstilen.

Det stora öppna vardagsrummet har utsikt över en av de många terrasserna och den
härliga poolen, inramad av trädgården oändliga bakgården när de försiktigt sjunker
ner till kustvägen och den blå horisonten. Det finns oändliga hörn att koppla av i
solen eller skuggan, samt underhålla och njuta av friluftsmatsal.

Inuti mjuka naturliga färger mjukar de rena moderna linjerna för att skapa en
välkomnande landsbygds atmosfär med ultramoderna armaturer och finish. Generösa
vardagsrum, stora fönster och fönsterluckor ger dig kontroll över det naturliga ljuset
som översvämmer varje hörn.

Den första modulen är för levande, och har en fantastisk svit ovanför med en terrass
och utsikt över havet. Den andra modulen har kök och matplats samt de andra
sovrummen. Det finns parkering för två bilar bak.

Tillgång till havet är naturligtvis enkelt, och huset har också sin egen förtöjning i den
närliggande Port Marina Sant Jordi.

lucasfox.se/go/tar17613

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Chill out plats, Balkong
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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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