
SÅLD

REF. TAR31762

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Cambrils, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43860

4
Sovrum  

3
Badrum  

274m²
Planlösning  

720m²
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

Fristående hus med utsikt nära hamnen i Calafat

Medelhavshus nära havet, beläget 300 m från Playa de Calafat och 200 m från
småbåtshamnen.

Huvudsakligen alla dess rum ligger på bottenvåningen med 3 dubbelrum med direkt
tillgång till trädgården och 2 kompletta badrum.

Vardagsrummet ligger i söder, mot poolen och med utgång till altan med utsikt och
grillplats. Köket nås också från den stora terrassen.

Från hallen har vi tillgång till det privata garaget och trappan som leder till
övervåningen. På denna våning finns en mastersvit med badrum, omklädningsrum
och arbetsrum. Förutom en terrass med utsikt över vår trädgård, poolen, havet och
småbåtshamnen i Calafat. En annan nivå ovanför, det finns också en solterrass.

Den enskilda tomten är perfekt anlagd med inhemska växter i området.

Begär ett besök och låt dig överraskas av dess omgivningar.

lucasfox.se/go/tar31762

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Utsikt,
Utrustat kök, Turistlicens, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
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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