
REF. TAR20590

675 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Tarragona Stad, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43004

3
Sovrum  

2
Badrum  

287m²
Planlösning

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.se Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Lägenhet belägen i en historisk byggnad, med
högkvalitativ arkitektonisk renovering, nära stranden El
Miracle i Tarragona.

Lyxigt hem i en byggnad från 1890, som ligger några minuter från stranden El Miracle,
Rambla Nova och tågstationen.

Lägenheten har högt i tak inredda och med ett restaurerat balksystem, inklusive
huvudstäder. Fastigheten har renoverats efter ett inredningsprojekt med högt
arkitektoniskt värde som kombinerar de klassiska elementen med tekniska material
och en rationell stil som gör den unik.

Hemmet har ett rymligt vardagsrum från vilket du går in i en stor matsal som visuellt
går med i köket, men är åtskild med en säkrad glaspartition.

Nattområdet består av 3 sovrum. Det första har ett privat badrum och toalettbord,
och de andra två stora dubbelrummen delar ett komplett badrum som i sin tur
fungerar som gästtoalett. Fastigheten har också ett imponerande studieområde.

Ett elegant och exklusivt hem som passar även de mest krävande kunderna.

lucasfox.se/go/tar20590

Marmorgolv, Högt i tak, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober
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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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