REF. TAR17133

2 500 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 10 Sovrum till salu i Cambrils, Costa Dorada
Spanien » Costa Dorada » 43860

10

8

1.021m²

1.816m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

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

Villa med trädgård, pool, garage och direkt tillgång till
stranden till salu i ett lugnt område mot havet, 10 minuter
från L&#39;Ametlla de Mar.
Fantastisk villa på 565 m² belägen i Les Tres Cales-området, mot havet och intill Cala
Vidre, några meter från andra stränder och bara 10 minuter från centrum av L'Ametlla
de Mar, med alla dess tjänster inom räckhåll. Huset ligger på en tomt på 996 m² med
en trädgård som är öppen mot havet med en stor pool omgiven av en gräsmatta, en
stor terrass och en pergola och grillplats. Dessutom har den direkt tillgång till
ringvägen och stranden. Det finns en annan trädgård på baksidan, där huvudentrén
ligger från gatan.
Vi går in på bottenvåningen och hittar en stor entré som ger tillgång till en rymlig
matsal, från vilken vi når vardagsrummet med tillgång till trädgården. Köket har en
matplats, samt tillgång till trädgården och en veranda som används som vardagsrum
eller sommarmatsal. Denna nivå kompletteras med ett gästbadrum.
Övervåningen har nattområdet, som består av 4 dubbelrum, varav 2 har utsikt över
bergen och de andra har tillgång till en terrass med utsikt över trädgården och havet.
Det stora sovrummet har ett fullt utrustat omklädningsrum och ett privat badrum, de
andra sovrummen delar ett komplett badrum.
Slutligen erbjuder källaren ett service-sovrum med ytterfönster och toalett, ett
spelrum med bar, bastu med dusch och ett stort 3-bil garage. En utmärkt möjlighet
för familjer på grund av dess plats, egenskaper och storlek, vare sig det är en första
eller andra bostad.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien

lucasfox.se/go/tar17133
Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Garagem privada,
Marmorgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Turistlicens, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, 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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