REF. TAR22536

€1,455,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien » Tarragona » Tarragona Stad » Urbanizacions de Llevant » 43470

5

4

377m²

20,968m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se
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ÖVERBLICK

Utmärkt ljust och rymligt hus till salu bort från staden, i
staden La Selva del Camp, med panoramautsikt över
havet och kusten i Tarragona.
Hus med avantgardistisk och rationell arkitektur med ljusa inredningsutrymmen,
utformade och utrustade för att tillgodose alla behov av den nya ägaren, både dag
och natt.
Huset, som mäter 377 m², är perfekt utrustat med lyxiga detaljer och erbjuder
exklusiv panoramautsikt över havet och hela Tarragonakusten. Det är byggt på en
tomt på mer än 20 000 m² perfekt utrustad med bland annat en trädgård, pool och
odlingsyta.
Inuti har den ett mycket mysigt vardagsrum med matsal, en modern öppen spis och
stora fönster som översvämmer utrymmet med naturligt ljus och har utsikt över en
magnifik terrass och en vacker överflödpool.
På terrassen finns också flera perfekta utrymmen att koppla av, sola och njuta av den
spektakulära klara utsikten över havet och kusten i Tarragona.
Vardagsrummet och köket, som mäter mer än 120 m², upptar hela bottenvåningen.
Totalt består huset av 4 sovrum med dubbelsäng och 4 badrum, särskilt ett badrum
med badtunna.
Trappor förbinder husets olika nivåer, det finns ett gym, ett privat garage för flera
bilar, ett musikrum och en terrass med solstolar.
Huset har en hel lägenhet för gäster eller service, och inte glömma den 20 734 m²
stora tomten med olika utrymmen. En zenträdgård, ett område med fruktträd, ett
rekreationsområde för hundar och oändliga möjligheter för barnens utomhusglädje.
En unik möjlighet för en familj som vill bo i ett elegant designerhem.

Kontakta oss angående denna fastigheten
lucasfox.se

lucasfox.se/go/tar22536
Havsutsikt, Utsikt över bergen,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Naturligt ljus,
Vingårdar, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Grillplats, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet
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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
lucasfox.se

