
SÅLD

REF. TAR31187

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Lägenhet med 4 Sovrum med 10m² terrass till salu i Tarragona Stad, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43002

4
Sovrum  

2
Badrum  

121m²
Totalyta  

10m²
Terrass

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

4-rumslägenhet i Tarragona Eixample med terrass

Hus med 4 dubbelrum till salu i centrum av staden, i en av avenyerna med mest
projektion i Tarragona. Det är ett rymligt men tyst hus, nära till alla nödvändiga
tjänster.

Lägenheten erbjuder 121 m² byggd med bästa finish. Den består av ett rymligt
vardagsrum/matsal med en terrass med utsikt över avenyn och utsikt över det
kejserliga Tarracotorget. Köket är stort, med en separat kontorsdel. Av de 4
sovrummen har ett av dem eget badrum och inbyggda garderober, medan ett andra
badrum betjänar resten av lägenheten.

Dessutom har byggnaden ett stort gemensamt område för att njuta av de bästa
stunderna med familjen utan att lämna hemmet.

En valfri parkeringsplats tillgänglig. Tveka inte att kontakta oss för att ordna ett
besök i detta magnifika hem.

lucasfox.se/go/tar31187

Parkett, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
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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