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REF. TAR22586

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 140m² Trädgård till salu i Torredembarra
Spanien »  Costa Dorada »  43893

5
Sovrum  

4
Badrum  

285m²
Planlösning  

140m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Radhus på 285 m², vid havet, med direkt tillgång till
stranden i Altafulla, en av de bästa platserna på Costa
Dorada.

Fastighet med ingång från en privat gata, belägen i en utveckling med egen ingång i
Altafulla, det bästa området på Costa Dorada.

På bottenvåningen hittar vi en hall som leder till ett sovrum med dubbelsäng med
inbyggd garderob, ett badrum, vardagsrummet och en tvättstuga och strykrum som är
kopplade till köket. Det ljusa vardagsrummet har ett stort skjutglasfönster, beläget på
huvudfasaden, med tillgång till terrassen och trädgården, med direkt tillgång till
stranden. Den erbjuder en dusch för att rengöra sanden från stranden innan du går
in i huset. Det stora köket, som är fullt utrustat, har också en matplats med plats för
upp till 10 personer och även med direkt dörr till trädgården.

Från hallen finns en trappa med naturligt ljus som ansluter till övervåningen, där vi
hittar 3 sovrum. Den huvudsakliga, som upptar hela huvudfasaden, har en stor
omkretsterrass med havsutsikt, en sittgrupp och ett komplett badrum. De andra två
sovrummen är dubbelrum och har fönster i den bakre fasaden. Denna våning
kompletteras av ett komplett badrum som serverar de två dubbla sovrummen.

På källargolvet finns ett garage, med naturlig ventilation, lämplig för 3 fordon, med
en förråd och ett luftkonditionerat sovrum med badrum och naturligt ljus.

Fastigheten ligger i en upphöjd position för att skydda den naturligt mot effekterna
av havstormar.

lucasfox.se/go/tar22586

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
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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