REF. TAR20026

€249,000 Lägenhet - Såld

Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien » Tarragona » Urbanizacions de Llevant » 43007

3
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87m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

SÅLD

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

Lägenhet på bottenvåningen på 87 m² med 3 sovrum och
en trädgård, till salu på gatunivå i det mest trendiga
området i Tarragona och några meter från Vall de
l&#39;Arrabassada.
Att bo i Vall de Arrabassada betyder att vara bredvid stranden, omgiven av alla
tjänster och med utmärkt förbindelse med staden.
lucasfox.se/go/tar20026

Detta hem är en oslagbar möjlighet att bo på detta utmärkta läge. Det är en ljus
lägenhet med en privat trädgård, så att du kan njuta av möten med familj och vänner
bekvämt i mer än 50 m² utomhusyta.

Terrass, Trädgård, Parkering,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering

Fastigheten är ett hörnhem på bottenvåningen med en huvudterrass och en perfekt
designad trädgård, som är solig och kan nås från vardagsrummet och köket, som har
en matplats och ett oberoende galleri. Den har 3 sovrum: ett badrum med
omklädningsrum och badrum och 2 sovrum som delar ett annat badrum.
Lägenheten har en utomhusparkeringsplats, gasuppvärmning, en
luftkonditioneringsenhet och markis för terrassen.
Tveka inte att ringa oss för att besöka detta hus och njuta av ett nytt sätt att bo 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.
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