
REF. TAR18321

495 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent Lägenhet med 4 Sovrum med 33m² terrass till salu i Urb. de Llevant
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007
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3
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Planlösning  

33m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ny utveckling som erbjuder denna 4-sovrums första
våning på första linjen på Costa Daurada golfbana, bara 5
minuter från Tarragona City.

Lagula- och Marti & Sardà-arkitektstudiorna har kommit tillsammans med de
specialiserade golfingenjörerna på Green Project för att skapa denna enastående
samtida nyutveckling, och erbjuder helt nya high end-hem i vackra naturliga
omgivningar, bara 5 minuter från Tarragona City och havet.

Denna fastighet är en av 60 bostäder, organiserade i 10 olika block, och varje
fastighet har ett förråd och parkeringsplats ingår i priset. Denna speciella fastighet
ligger på andra våningen och har ljusa vardagsrum, ett utrustat modernt kök, 4
avancerade sovrum och 3 badrum, med byggnadsmaterial av hög kvalitet och
ytbehandlingar som används hela tiden. Fastigheten drar också nytta av sin egen
privata terrass på 23 m².

Detta bostadssamhälle ska ha 24-timmars säkerhet, gemensamma grönområden och
vart och ett av blocken ska ha en gemensam takterrass med en chill out-område och
grill. Dessutom kan alla husägare njuta av användningen av en attraktiv gemensam
pool.

Golf Tarragona Residences ligger i en sportanläggning och erbjuder tillgång till flera
idrottsanläggningar inklusive golfbana, pitch & putt, ett fitnesscenter Dir, spa, tennis-
och paddeltennisbanor samt cykel- och vandringsmöjligheter.

lucasfox.se/go/tar18321
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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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