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ÖVERBLICK

Fantastiskt parhus med 4 sovrum med privat garage och
trädgård till salu i en ny utveckling med en gemensam
pool i Tarragona 2-området.

Lucas Fox presenterar denna nybyggnadskampanj av fem unika och exklusiva hus i
staden Tarragona. Beläget på Avenida Josep Gramunt i Subiela i Tarragona 2-området
och nära Pax College.

"Residencial TGN2" ligger i ett mycket lugnt och centralt område utan att ge upp
staden, med grönområden och parker runt omkring och med all service bara några
minuters promenad bort; sportområden, skolor, universitet, vårdcentral eller
stormarknader,

Detta privilegierade läge gör att du kan njuta av lugnet med din familj och dra nytta
av alla tjänster och kommunikationer bara några minuter från staden Tarragona.

"Residencial TGN2" har designats med en hög energieffektivitet "A" för sina hus, som
erbjuder mycket ljusa och funktionella utrymmen, med huvudsakliga yttre rum och,
med fönster eller terrass, med utsikt över bergen, trädgården och staden Tarragona.
Vart och ett av husen har en privat trädgård från 70m2.

Hus nummer 2 är fördelat på fyra våningar. Alla våningar har ett utrymme förberett
om du i framtiden vill installera en hiss.

När vi kommer in i huset hittar vi hallen, ett duschrum och ett städskåp där
tvättmaskinen står. Därefter kommer vi till det rymliga vardagsrummet-matsalen och
köket, med stora fönster som ger tillgång till den privata trädgården.

De högkvalitativa möblerna i köket kompletteras av alla inkluderade vitvaror.

På övervåningen nås sovrumsdelen genom att gå uppför några flytande
designertrappor. Den består av fyra sovrum, inklusive master bedroom, i svitformat
med balkong och badrum. Av de övriga tre sovrummen är två dubbelrum. På denna
våning finns även ytterligare ett badrum med dusch.

Efter den flytande trappan kommer du till taket med en stor solterrass med utsikt
över staden Tarragona.

lucasfox.se/go/tar33064

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

REF. TAR33064

575 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 69m² Trädgård till salu i Tarragona Stad
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43007

4
Sovrum  

3
Badrum  

201m²
Planlösning  

69m²
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/tar33064
https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


Halvkällarvåningen ger oss tillgång till det privata garaget för 2 fordon, ett förråd och
ytterligare ett flerfunktionsrum med naturligt ljus.

Alla våningar är förberedda ifall de i framtiden vill installera en hiss.

Dessutom erbjuder kampanjen sina invånare en stor gemensam trädgård med en
pool.

Leveransen är planerad till slutet av detta år 2022 och från och med september
månad är det möjligt att besöka husen direkt på plats.

Begär mer information eller bekräfta besöket i vår Property Lounge på Rambla Vella
6.

*Karakteristiken, de renderade bilderna och de tillhandahållna uppgifterna är endast
beskrivande och kan variera beroende på valfria beslut, därför innebär de inte någon
avtalsenlig skyldighet.

REF. TAR33064

575 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 69m² Trädgård till salu i Tarragona Stad
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Stad »  43007

4
Sovrum  

3
Badrum  

201m²
Planlösning  

69m²
Trädgård

+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


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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