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1 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Sovrum  

5
Badrum  

493m²
Planlösning  

1.090m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Imponerande villa med solid, fräsch och ljus arkitektur
med utsikt över Medelhavet i ett av de tystaste områdena
i Tarragona.

Vacker villa som vetter mot Medelhavet, i ett av de mest exklusiva områdena i staden
Tarragona, på Costa Dorada och i urbaniseringen Cala Tamarit.

Med en fräsch och ljus arkitektur, är denna unika villa belägen i La Mora-Cala Tamarit,
omgiven av natur, säkerhet och personlig komfort, med magnifik utsikt över havet
från alla sina rum.

Denna magnifika villa vetter mot sydost och har 493 m² byggd på en 1090 m² stor
tomt.

Dess 6 sovrum och 5 badrum är fördelade på 3 halvvåningar, alla med frontal utsikt,
koncentrerar tjänsterna och huvudrummen som kök, separat matsal, vardagsrum och
bibliotek på bottenvåningen och resten av rummen på de övre våningarna
överlägsna.

Det är anmärkningsvärt att fastigheten har tillstånd att installera en hiss som
kommer att vara perfekt integrerad i husets interiörarkitektur, och förenar de olika
våningarna för att underlätta bättre komfort och inre rörelser för dess invånare.

Den utsökta smaken i ytbehandlingarna och materialen som används för dess
konstruktion sticker ut, dess optimala bevarandetillstånd, de exklusiva detaljerna
och dekorativa ytskikten importerade från olika länder som, tillsammans med dess
strategiska läge, gör denna villa till ett idealiskt utrymme att leva året runt. år och
vila med en hög nivå av komfort och distinktion i denna underbara villa.

Ett lyxhus i Tarragona är idealiskt både att bo året runt, för att njuta av det som ett
första eller andra boende, med mer än 300 soldagar och en medeltemperatur på 17
grader, framför allt på grund av att det är en stad vid havet, på Costa Dorada.

Dessutom är denna kommun välkänd för sin historia och bevarar ruiner från när den
var huvudstad i de viktigaste städerna i det romerska imperiet. Faktum är att dessa
arkeologiska lämningar ansågs vara ett världsarv av Unesco år 2000.

lucasfox.se/go/tar24180

Strand, Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Bibliotek, Balkong
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Således, dess stränder och dess historia, läggs till kultur- och fritidsutbudet, gör
denna stad till ett utmärkt alternativ när du köper en fastighet på Costa Dorada i
Tarragonas huvudstad.

Detta är det autentiska världsarvet Tarragona! Ett arv gjort av transcendentala
monument genom historien, av hörn som kan föra oss till romersk, medeltida,
modern och modernistisk tid; men också ett arv gjort av människor, av mänskliga
berättelser, av små ögonblick, av känslor...

Begär ett besök och bli överraskad av denna unika villa och dess omgivningar.
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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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