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ÖVERBLICK

Duplex i renoverad byggnad, med trädgård och pool, i
centrum av centrum av Altafulla, några minuter från
stränderna och de viktigaste transportknutorna.

För dig som drömmer om att leva året runt eller tillbringa sin fritid på en lugn och
charmig plats, presenterar vi detta exklusiva duplex i ett renoverat hus i centrum av
den fascinerande staden Altafulla.

Huset består av en bottenvåning där hallen är belägen, ett stort vardagsrum med
ovalvalv, naturligt ljus och tillgång till trädgården, ett rymligt köksdynrum och ett
gästbadrum med dusch.

Via trappan kommer du till övervåningen där vi, från landningen, får tillgång till 3
dubbelrum, alla med utsikt över trädgården. Wnsuite sovrummet har ett vardagsrum
och ett badrum. På denna våning hittar vi också ett delat badrum och tvättstuga.

Trädgården är indelad i 3 zoner. Å ena sidan en stor terrass med matplats för sommar
och lounge. Å andra sidan poolen och solariet, bifogat den gamla brunnen på
fastigheten som fungerar som en fontän. Och slutligen service- eller gästområdet,
med en separat lounge, ett sovrum och ett badrum.

Detta hus kompletteras av en parkeringsplats som ligger på gården, några meter från
huset.

lucasfox.se/go/tar22569

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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