
REF. TAR24607

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43830

4
Sovrum  

3
Badrum  

229m²
Planlösning  

516m²
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

Villa med 4 sovrum vid foten av kuststigen, i Roquer de
Torredembarra-området, med fantastisk utsikt över
marinan, klippan och fyren.

Denna fastighet har en bottenvåning fördelad på två nivåer, med ett rymligt och ljust
vardagsrum med matplats med öppen spis och tillgång till en sval veranda med utsikt
över Medelhavet. Från vardagsrummet och matsalen finns tillgång till en sovrumssvit
med en öppning till den fasad mot havet. Det stora köket har tillgång från matsalen,
huvudentrén och trädgården. På huvudsidan är det ett sovrum med dubbelsäng med
en stor inbyggd garderob. Bottenvåningen är komplett med gästtoalett och garage.

En trappa tar oss upp till övervåningen, där vi hittar sovrummet med badrum och
omklädningsrum, samt en stor studie som vetter mot tre sidor som ger naturligt ljus
och enastående utsikt. Studien leder ut till en stor solterrass med ett täckt
avkylningsområde.

Detta är en utmärkt möjlighet på grund av dess läge i Roquer-området, några minuter
från stranden, Cala Canyonadell och Torredembarra marina. På samma sätt skiljer sig
denna villa ut från sin privilegierade frontvy av Medelhavet och för att ha en
mångsidig inredning, med alla rum och vyer mot utsidan, som kan anpassas perfekt
till alla krav och livsstil.

lucasfox.se/go/tar24607

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, 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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