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ÖVERBLICK

Utmärkt familjevilla designad med utsökta detaljer med
en stor trädgård i Tarragona i Playa Arrabassada.

Denna unika villa på mer än 800 m² byggd, är designad med utsökta detaljer för att
tillfredsställa alla typer av önskemål, ligger några meter från Arrabassada Beach och
omsluten av staden, i ett av de mest utvalda områdena i Tarragona, i den unika
urbaniseringen "Antibes-Els Cossis".

Det är ett hus helt omgivet av utvalda, originella och lyxiga detaljer, fördelat på 3
våningar plus källaren.

På bottenvåningen finns dag- och servicerum, två badrum, två dubbla gästrum, ett
stort kök med en ö, ett skafferi och en tvättstuga. En mycket rymlig matsal för mer än
tjugo personer, ett vardagsrum med öppen spis och ett TV- och spelrum, allt
oberoende. Från flera rum på denna våning kan vi också komma åt exteriörerna,
terrasserna med en veranda och den fantastiska poolen med ett vattenfall och en
unik inhemsk medelhavsträdgård.

En spektakulär dubbelhög hall med huvudtrappa som välkomnar oss så fort vi går in i
denna fantastiska villa.

Den första våningen har 5 dubbelrum med privata badrum, omklädningsrum och
garderober. På andra våningen hittar vi ett rum av bibliotekstyp och ett arbetsrum
med terrass och utsikt över staden.

Slutligen rymmer källaren ett garage med kapacitet för 4 fordon, en luftkonditionerad
källare, ett gym, ett skafferi, ett maskinrum och ett vardagsrum och festlokal med
öppen spis, spelbord, biljard och en egen fullt utrustad bar.

Exteriörerna erbjuder gott om trädgård och sportytor på mer än 2 000 m² tomt. De
består av en grillplats, en pergola i polynesisk stil och olika rastplatser på flera
verandor, som ligger framför poolen med ett vattenfall.

Låt dig överraskas av Tarragona, en fantastisk stad där du kan upptäcka en gammal
civilisation. Ät middag under valven av den romerska cirkusen, gå vilse i gränderna i
den gamla staden där essensen av den medeltida staden är bevarad intakt, eller ha
en vermouth nedsänkt i mer än 2 000 år av historia.

lucasfox.se/go/tar31694

Terrass, Swimming pool, Parkering
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Detta är det autentiska världsarvet Tarragona! Ett arv som består av transcendentala
monument genom historien, av hörn som kan föra oss till romersk, medeltida,
modern och modernistisk tid; men också ett arv som består av människor, mänskliga
berättelser, små ögonblick, känslor...

Begär ett besök i detta magnifika familjehem och låt dig överraskas av omgivningen.

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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