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ÖVERBLICK

3-rumslägenhet med utmärkt havsutsikt till salu i det
mest centrala området av Vall de l&#39;Arrabassada,
Tarragona.

Praktiskt taget ny lägenhet med moderna finish av hög kvalitet som ger den en
funktionell samtida atmosfär och med utmärkt direkt utsikt över havet.

Lägenheten har tre sovrum med inbyggda garderober och ett vardagsrum med
matplats med tillgång till en terrass, perfekt för att utrusta den med utemöbler.
Ursprungligen hade den fyra sovrum, men två förenades för att få ytterligare
utrymme.

Köket är fullt utrustat och har en separat tvättstuga och direkt tillgång till terrassen.

Lägenheten är ljus och vetter mot sydost, med alla rum som vetter utåt, förutom de 2
badrummen. Området med utsikt över huvudfasaden är mycket soligt och det finns
markiser för huvudterrassen.

Dessutom erbjuder fastigheten en stor parkeringsplats och ett stort, väl ventilerat
förråd på övervåningen, ingår i priset.

För att komplettera hemmet har utvecklingen ett gemensamt område bestående av
en trädgård med olika utrymmen, ett spelområde och en stor pool på en välskött och
familjevänlig plats.

Slutligen ligger byggnaden 400 meter från stranden i L'Arrabassada och några
minuter från början av olika vägar och stigar som leder till de naturliga
omgivningarna nära staden.

lucasfox.se/go/tar25199

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster
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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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