REF. TAR28306

1 625 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien » Costa Dorada » 43880

6

4

279m²

980m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

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 på 279 m² på en tomt på 980 m² vid
strandpromenaden Comarruga.
Huset, som ligger på en nedre våning som upptar hela det bebyggda området, är helt
isolerat från eventuell fukt tack vare luftkammaren som bildas av källaren.
På bottenvåningen hittar vi en stor veranda med valv som erbjuder två olika
utrymmen, en sommar matsal och en chill-out område. Från denna veranda finns
tillgång till en hall och en stor hall från vilken en ståtlig trappa leder till
övervåningen. Till vänster har vi en matsal med utgång till veranda och ett rymligt och
ljust vardagsrum. Denna nivå erbjuder också ett stort kök och trappor som går ner till
källaren, ett sovrum (tidigare för servicepersonalen), ett komplett badrum och
bakgården.

lucasfox.se/go/tar28306
Havsutsikt, Terrass, Trädgård, Parkering,
Balkong, Exteriör, Gourmet lounge,
Grillplats, I behov av renovering , Larm,
Renoverad, Skönhets salong , Turistlicens,
Utrustat kök

Återvänd till hallen, på höger sida hittar vi en korridor som leder till nattområdet,
bestående av fyra dubbelrum med inbyggda garderober och två kompletta badrum.
På första våningen finns det största sovrummet, som är mycket rymligt och ljust och
har ett rymligt badrum och en privat solterrass.
Fastigheten kompletteras med en omgivande trädgård som har en parkeringsplats
och en grillplats och matplats.
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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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