REF. TAR19675

695 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

5

3

310m²

234m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanien
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ÖVERBLICK

Unikt hus, beläget i exceptionella omgivningar nära
stranden och alla tjänster.
Unikt hus beläget i Antibes utveckling i Tarragona, som har ett stort gemensamt
skogsområde, pool, grillplats, tennisbanor och en socialklubb. Huset ligger nära
stranden i l'Arrabassada och kort avstånd från stadens centrum.
Det här lyxiga huset står för detaljerna i sina dekorativa målningar av lokala
konstnärer, med element i neoklassiska och romantiska stilar, liksom för sin
raffinerade klassiska stil.
På entréplanen hittar vi en stor hall med ett dekorativt fönster, garage, ett rymligt
vardagsrum / matsal på 2 våningar med tillgång till terrassen och den privata
trädgården, samt till de gemensamma utrymmena, köket och en täckt uteplats som
används som maskin och verktyg.

lucasfox.se/go/tar19675
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Marmorgolv, Parkering, Balkong,
Förråd, Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Uppvärmning

På första våningen har huset 3 dubbelrum, 2 delade badrum och det stora
sovrummet med en lounge, omklädningsrum och badrum.
På andra våningen finns en studie eller flerbruksutrymme med öppen spis och
tillgång till 2 andra stora terrasser med utsikt över havet.
Kontakta oss för mer information om detta utmärkta hus i Vall de l'Arrabassada.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanien

