
SÅLD

REF. TAR33779

525 500 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Tarragona, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43392

5
Sovrum  

4
Badrum  

438m²
Planlösning  

794m²
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 i det lugnaste området i Castellvell med
trädgård, pool och magnifik utsikt över Camp de
Tarragona.

Exklusiv fastighet med detaljer belägen 5 minuter från centrum av Reus, i det
lugnaste och högst upphöjda området i Castellvell del Camp och med fantastisk utsikt
över Camp de Tarragona.

Huset är byggt på en tomt på nästan 800 m2, mot sydost. Den har separata åtkomster
för fotgängare och fordon, de senare genom en dörr med motoriserad öppning som
leder till en ramp som leder till bottenvåningen i byggnaden där vi hittar ett stort
garage med kapacitet för upp till 4 fordon.

Huvuddörren, som ger tillträde till huset, ligger i en hall på huvudfasaden, skyddad
från regn och blåst. Väl på bottenvåningen hittar vi en hall från vilken vi kan nå
garaget, ett dubbelrum, ett komplett badrum som servar denna våning och ett förråd
och maskinrum. Bredvid detta rum finns hissen bredvid trappan som leder till de övre
våningarna.

Den första våningen har dagområdena, med ett stort kök med ett kontor och en
bifogad tvättstuga i ena änden, och tillgång till en stor täckt terrass, en annan öppen
terrass och en yttre kantkorridor. Från köket nås ett rymligt och ljust vardagsrum med
tillgång även till ovan beskrivna uteplatser. Denna våning kompletteras med ett
arbetsrum.

På övervåningen hittar vi rastplatsen, med 3 dubbelrum med sluttande tak och
tillgång till en stor solterrass på huvudfasaden. Den första av dem, i
mastersvitformat, har ett stort omklädningsrum och ett komplett badrum. I den
centrala delen, ett andra sovrum, mindre, med en stor garderob i slutet och ett tredje
rum i norra änden.

På framsidan av denna fastighet, en stor trädgård och en upphöjd pool ger helheten
en hög nivå av integritet.

En fantastisk möjlighet att njuta av en exklusiv fastighet i en naturlig och privilegierad
miljö.

lucasfox.se/go/tar33779

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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