REF. TAR23306

€315,000 Hus/Villa - Såld

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Torredembarra, Tarragona
Spanien » Tarragona » Torredembarra » 43830

5

4

227m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

SÅLD
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es
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Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanien
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ÖVERBLICK

Radhus i fantastiskt skick, med 3 våningar, 4 sovrum och
en stor studio med utsikt, 100 meter från naturområdet
Roquer och Cala Canyadell.
Radhus med 3 våningar, beläget i ett av de lugnaste områdena på Costa Dorada,
mellan Torredembarra och Altafulla.
Huset nås via en liten trappuppsättning. Sedan leder hallen oss till köket, med ett
frukostbord och naturligt ljus, till en gästtoalett, tillgång till garaget och, genom en
kort hall, till ett ljust vardagsrum med öppen spis. Detta rum erbjuder tillgång till
trädgårdsterrassen och samhällsområdet.
På första våningen hittar vi nattområdet, med fyra sovrum och två badrum. Det stora
sovrummet har ett omklädningsrum och ett privat badrum, medan de övriga 3
rummen delar ett komplett badrum med dusch.

lucasfox.se/go/tar23306
Havsutsikt, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Balkong, Chill out plats, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt

Trappor tar oss till övervåningen där det finns ett stort kontor på vinden, som kan
användas som ett sovrum, med ett komplett badrum och en terrass med utsikt över
havet.
Fastigheten har ett gemensamt område med trädgård och pool.
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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

