
SÅLD

REF. TAR29300

530 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43830

6
Sovrum  

4
Badrum  

289m²
Planlösning  

833m²
Totalyta

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.se Rambla Vella 6, Tarragona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hus beläget i Els Munts, Torredembarra, några meter från
Canyadell-viken och kustvägen.

Mysigt hus i medelhavsstil med pool och trädgård i det lugna bostadsområdet Els
Munts, Torredembarra.

Beläget några meter från Canyadell-viken och några minuter från Torredemabarra-
stranden och stadens centrum, ligger detta hus på en söderläge hörn tomt på 833 m².
Det är fördelat på tre våningar, plus ett solarium med havsutsikt.

Sedan förvärvet har fastigheten alltid använts som ett andra hem av dess ägare, med
stor omsorg och respekt för dess ursprungliga arkitektoniska struktur både i
ytbehandlingar, exteriördetaljer och fasadskåp samt i all inredning och layout.

Huset består av luftiga sovrum, perfekt bevarade gemensamma utrymmen med
naturstenväggar, ett bekvämt vardagsrum med öppen spis och en separat matsal med
direkt tillgång till en trevlig sommar veranda och ett mysigt familjekök med direkt
tillgång till trädgården.

Egenskaperna och priset gör det till ett fantastiskt tillfälle för dem som vill reformera
ett hem till sin smak på ett oslagbart läge på Costa Dorada.

lucasfox.se/go/tar29300

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Balkong
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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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