REF. TAR26437

€290,000 Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 3 Sovrum till salu i Tarragona Stad, Tarragona
Spanien » Tarragona » Tarragona Stad » 43840

3

3

188m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

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

Hus till salu på ett exceptionellt läge, i Covamarutvecklingen i Salou, bara några minuter från centrum och
stranden, med bra transportförbindelser och med alla
tjänster i närheten.
Familjhus i Covamar de Salou-utvecklingen, bara några minuter från centrum och
stranden. Det är ett exceptionellt läge, med utmärkta transportförbindelser och med
alla tjänster i närheten.
Huset är fördelat på två våningar och har fördelar från rymliga och utåtvända rum
samt ett stort underjordiskt garage med enkel åtkomst.
På bottenvåningen hittar vi ett rymligt vardagsrum med matplats med tillgång till
terrassen, ett fullt utrustat kök och en toalett.
På första våningen finns nattområdet med tre sovrum. Två av dem delar ett komplett
badrum med badkar, medan sovrummet har eget badrum med dusch.

lucasfox.se/go/tar26437
Swimming pool, Garagem privada,
Marmorgolv, Naturligt ljus, Parkett,
Gemensam terrass, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Larm,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Uppvärmning,
Utrustat kök

Husets utsida erbjuder en vacker trädgård, en gemensam pool och en
parkeringsplats, förutom husets egna garageutrymmen.
Huset får rikligt med naturligt ljus hela dagen. Den levereras med värme,
luftkonditionering och tvåglasfönster för maximal värmeisolering och större komfort.
En idealisk möjlighet för familjer på grund av dess lugna läge nära alla tjänster. Det
kan också vara ett bra tillfälle för investerare, eftersom du kan begära en turistlicens.
Kontakta oss för att ordna ett besök.
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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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