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ÖVERBLICK

Enastående villa belägen i en naturlig miljö till salu i
Riudecanyes-provinsen Tarragona

Denna fantastiska villa belägen i Riudecanyes byggdes på 70-talet av arkitekten
Miguel Maria Aragonès, som ett sommarresidens.

Det är idealiskt för en familj och en av dess särdrag är den sexkantiga planlösningen
byggd på ett gammalt cirkulärt torn från Guaita. Dess konstruktion skedde under 10
år.

Det är värt att nämna den enorma mängden arkitektoniska detaljer, både inuti och
utanför.

Den har en yta på 316 m2 för bostäder som är fördelad på 9 sovrum, 5 badrum, kök, en
stor matsal med tillgång till utsiktsterrassen, lounger och ett bibliotek.

Bredvid ett trädgårdsområde ligger den vackra poolen med 3 höjder. Entrén kan även
användas som språngbräda.

Resten av ytan motsvarar lager och hjälpbyggnader som sommarmatsalen med grill
eller vedboden, med torkutrymme för de aromater som växer på själva gården.

Allt detta i en exceptionell situation, nära berget och 20 minuter från havet. Beläget
100 km från Barcelona.

lucasfox.se/go/tar33980
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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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