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ÖVERBLICK

Unikt fristående hus med privat tillgång till havet i
Cambrils Montroig Playa på Costa Dorada

Exklusiv villa med utsikt över havet och stranden i en av de mest naturliga och orörda
platserna på Costa Dorada.

Beläget i kommunen Mont-roig Playa, intill staden Cambrils, i en enklav där lugn,
diskretion, stillhet, solen och havet omger denna villa av klassisk arkitektur, utrustad
med generösa trädgårdar och gräsmattor.natur, en stor pool och färska palmlundar
med direkt tillgång till havet från den privata tomten. En möjlighet att få en unik och
exklusiv villa i en idyllisk miljö.

Huset byggt med en personlig stil och klassisk inredning, kombinerar natursten och
trä i exteriör och interiör. En enastående hållning kombinerar
medelhavskonstruktionen.

Efter ett mysigt tillträde på bottenvåningen finns tillgång till en hall med detaljen av
trappan i naturträ. Avancerar mot det första vardagsrummet och från detta till
kökskontoret med direkt tillgång till en stor sommarveranda, som direkt
kommunicerar trädgården och poolen. Detta rum är anslutet från insidan till den
ståtliga matsalen och ytterligare ett cirkulärt vardagsrum med stenväggar med öppen
spis i mitten.

Genom trätrappan och med framträdande plats når vi de övre våningarna. På första
våningen, ett genomgångsområde med det tredje vardagsrummet med utgång till
terrassen där vi uppskattar fantastisk utsikt över havet och den stora tomten med
trädgård och pool. Resten av våningen är uppdelad i 3 dubbelrum och tre badrum,
varav två har eget badrum. Alla med fasta garderober och njut av den stora terrassen
med underbar utsikt över trädgården och havet.

lucasfox.se/go/tar34672

Havsutsikt, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Turistlicens,
Tjänsteentré, Säkerhet, Luftkonditionering,
Larm, Grillplats, Gourmet lounge, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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En annan trappa ger tillgång till en övre plattform med ett unikt tak med träbjälkar.
Motsvarande tornets övre del.

Denna lyxiga villa inkluderar en källare på nedre våningen i huvudbyggnaden och ett
hus vid ingången till gården inrett som en komplett privat lägenhet och konditionerad
för fastighetens servicepersonal.

Men den bäst bevarade skatten av denna fastighet är utan tvekan dess integritet och
oberoende naturmiljö, utan andra grannar i utkanten av tomten och på grund av dess
reserverade och paradisiska läge mot havet, med direkt tillgång till stränderna, kan
du njut av lugnet och färgerna i medelhavslandskapet som så fängslade konstnären
Joan Miró och hans verk skapade helt och hållet i denna enklav på Costa Dorada.

En fantastisk möjlighet att förvärva en fastighet med exceptionella egenskaper som
vetter mot havet från Lucas Fox Tarragona.

Kontakta oss och bli överraskad av din omgivning.
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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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