
REF. TAR21813

595 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43839

4
Sovrum  

4
Badrum  

165m²
Planlösning  

200m²
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 direkt tillgång till stranden, till salu på
Costa Dorada, några minuter från Barcelona.

Detta radhus med en liten trädgård skulle göra en perfekt första eller andra bostad,
bara 30 meter från havet.

Från trädgården, genom en privat grind, kan du komma åt strandpromenaden och
därifrån sandstranden.

På bottenvåningen har vardagsrummet tillgång till trädgården och har fantastisk
havsutsikt. På den här nivån hittar vi också köksdalen, hallen, en toalett, ett garage
för ett fordon och ytterligare utrymme för förvaring och bruksutrymme.

Den första våningen erbjuder en sovrumssvit med havsutsikt, ett badrum, en stor
inbyggd garderob och en privat terrass där du kan se ut till havet dag eller natt. På
samma våning hittar vi ytterligare ett sovrum med dubbelsäng med terrass och
inbyggd garderob, med plats för en dubbelsäng och ett stort sovrum som rymmer upp
till fyra barn. Ett familjebadrum, hallen och trappan till översta våningen slutför
denna nivå.

På andra våningen finns en annan sovrumsvit, större än den tidigare, med ett
komplett badrum, vardagsrum, klädkammare och en terrass med fantastisk
havsutsikt.

Huset har varm / kall luftkonditioneringsdelning, markiser, apparater och larm.

lucasfox.se/go/tar21813

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör, 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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