REF. TAR26524

535 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum med 106m² Trädgård till salu i Tarragona Stad
Spanien » Tarragona » Tarragona Stad » 43830
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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

Bottenvåning med trädgård, belägen framför havet i det
bästa området i Torredembarra, Els Munts, mindre än en
timme från Barcelona, med fantastisk utsikt över havet
och utmärkta tjänster och transportförbindelser.
Bottenvåningslägenhet med trädgård och terrass. Fastigheten erbjuder tre sovrum
(en master sovrum svit, ett dubbelrum och ett enkelrum), två badrum, samt en otrolig
vardagsrum-matsal med öppet kök och imponerande utsikt. Lägenheten har också en
tvättstuga, parkeringsplats, förråd och direkt tillgång till gemensam pool och
kustvägen.
Det är i en byggnad som består av fem exklusiva lägenheter i söderläge, byggda med
de mest innovativa teknikerna för att njuta av livet, lugnet, havet, solen och naturen.

lucasfox.se/go/tar26524
Havsutsikt, Strand, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Hiss, Naturligt ljus, Parkering,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor, Nybyggd,
Utrustat kök, Utsikt

Els Munts Residencial har utformats med en modern stil och maximal respekt för
miljön och landskapet, enligt energi- och miljöeffektivitetskriterier i enlighet med
gällande regler. På samma sätt har de bästa konstruktionsteknikerna och materialen
av hög kvalitet använts för att erbjuda maximal möjlig komfort utan att offra
hållbarheten.
Var och en av bostäderna har en täckt utomhusparkeringsplats och ett förråd.
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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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