
REF. TAR30045

530 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum med 648m² Trädgård till salu i Urb. de Llevant, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Sovrum  

3
Badrum  

210m²
Planlösning  

648m²
Totalyta  

648m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Hus beläget på en hörn tomt i stadskärnan i Monnars, 750
meter från Llarga stranden, med 4 sovrum och en
magnifik trädgård.

Detta rationalistiska hus är fördelat på två våningar.

På bottenvåningen hittar vi ett rymligt och ljust vardagsrum med matplats med stora
skjutdörrar till en sval veranda och utsikt över trädgården. På norra sidan finns köket,
åtskilt från vardagsrummet med en bred skjutdörr. Köket kretsar kring en central ö
och har direkt tillgång till verandan och trädgården, samt tillgång till garaget, med
kapacitet för ett fordon och förvaringsutrymme. Den södra sidan av bottenvåningen
erbjuder ett komplett badrum som gästtoalett som också serverar ett annex
dubbelrum med direkt tillgång till trädgården.

Vi når övervåningen via en trappa som börjar bredvid entrédörren. Från en öppen
korridor till bottenvåningen når vi tre andra sovrum. Den huvudsakliga, som ligger i
centrum, har en inbyggd garderob och ett eget badrum. De andra två sovrummen,
även dubbla, har ett delat badrum på samma våning.

Huset kompletteras med en trädgård i medelhavsstil med citron, fikon, magnoliaträd
och en gräsmatta i det främre området.

lucasfox.se/go/tar30045

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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