REF. TAR12221

1 600 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/villa med 5 Sovrum med 1,018m² Trädgård till salu i Urb. de Llevant,
Tarragona
Spanien » Tarragona » Urbanitzacions de Llevant » 43007
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien
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ÖVERBLICK

Exklusiv villa med utsikt över Medelhavet i det lugnaste
och utvalda området i staden Tarragona.
Denna villa på 369 m² ligger på en tomt på 1 019 m² med tillgång till den exklusiva
Cala de Tarragona. Huset har en sydvästlig orientering och ligger i ett lugnt och valt
område i staden.
Villan har traditionell medelhavsarkitektur med rymliga och fräscha utrymmen.
Bottenvåningen har ett kök, ett mycket ljust vardagsrum med matsal uppdelat mellan
två rum och en lounge med öppen spis. Detta golv har tillgång till en underbar
veranda med otrolig utsikt över havet och trädgården, med möjlighet att utöka
vardagsrummet och matplatsen både på vintern och på sommaren.
Övre våningen har 5 dubbelrum, 4 med tillgång till terrasser och havsutsikt och 3
badrum. Källaren har ett garage, maskinrum, förråd och matsal i sommar.
Exteriörerna har en välskött trädgård anordnad som en utsiktspunkt mot havet, med
direkt tillgång till en exklusiv vik.
En fantastisk möjlighet att bo i ett lugnt område med direkt tillgång till stranden.
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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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