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895 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 267m² Trädgård till salu i Urb. de Llevant
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007
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ÖVERBLICK

Exklusiv lägenhet på bottenvåningen med en stor 125 m²
terrass plus en 267m2 privat trädgård i ett nybyggt
bostadskomplex. Omedelbar leverans.

Stort hus med 248 m² byggt ligger på bottenvåningen och har en 125 m² terrass plus
en 267 m² privat trädgård och en 74 m² låda för två fordon, totalt 714 m². Det är ett
unikt hem i staden Tarragona, designat in i minsta detalj för att erbjuda maximal
komfort till sin framtida ägare.

Bostadskomplexet består av två oberoende byggnader, med 13 exklusiva bostäder
omgivna av ett stort gemensamt område med en pool.

Huset nås via fördelare med garderob och direkt tillgång till dagdelen där det finns
ett rymligt och ljust hörnvardagsrum-matsal med sydost-sydvästlig orientering och
utgång till kantterrass och trädgård. Från detta rum finns en passage till köket med
kontor som även har utgång till utsidan.

Nattområdet rymmer fyra sovrum. Det stora sovrummet har ett stort
omklädningsrum, komplett badrum och tillgång till trädgården. Två av enkelrummen
har ett bifogat badrum. Slutligen på den bakre fasaden hittar vi det sista sovrummet,
som erbjuder utsikt över samhällsområdet.

Utanför ger en stor främre terrass och en bakre terrass, totalt mer än 125 m², plats för
en 248 m² stor trädgård som ger huset mycket utrymme.

Fastigheten kompletteras av en källare där vi hittar en låda som skulle kunna
användas som förråd, arbetsrum eller multifunktionsrum tack vare dess naturliga
belysning. Denna nivå erbjuder också en privat parkeringsplats för två fordon.

Ett hem på hög nivå i Tarragona, perfekt som första eller andra bostad tack vare det
exceptionella klimatet i denna medelhavsstad, som garanterar mer än 280 soldagar
och en medeltemperatur på 17 grader. Beläget bara 3 minuters promenad från
Arrabassada-stranden och på samma Vía Augusta-aveny.

Finns för omgående leverans. Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/tar31191

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Gemensam terrass, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong

REF. TAR31191

895 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 267m² Trädgård till salu i Urb. de Llevant
Spanien »  Tarragona »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Sovrum  

3
Badrum  

248m²
Planlösning  

125m²
Terrass  

267m²
Trädgård

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

https://www.lucasfox.se/go/tar31191
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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