
REF. TAR34876

560 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43883

5
Sovrum  

3
Badrum  

262m²
Planlösning  

1.300m²
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 4 sovrum, med utsikt över
trädgården, poolen, havet och bergen till salu i Roda Mar.

Lucas Fox presenterar detta enfamiljshörnhus, med en stor trädgård, pool med grill
och ett lager/källare kopplat till huset för olika användningsområden, beläget i den
vackra staden Roda de Berà nära stadens stadskärna. Det sydostvända huset med
utsikt över havet och bergen ligger i den övre delen av urbaniseringen.

På bottenvåningen finner vi till höger ett rymligt och ljust vardagsrum-matsal med
tillgång till utsidan genom en sval och ventilerad veranda. Till vänster om entrén
finns ett komplett och fullt utrustat kök-kontor med en vedeldad spis, samt ett
sovrum med dubbelsäng och ett komplett badrum.

På övervåningen finns nattområdet, med tre dubbelrum och ett separat badrum. Två
av sovrummen har tillgång till en hörnterrass med havsutsikt.

Tredje våningen har ett vindsrum och en generös luftig terrass med den bästa
utsikten över havet och bergen.

I den nedre delen av huset finns ett garage med plats för två bilar, ett förråd och ett
mångsidigt utrymme för olika fritids- eller förvaringsändamål.

Slutligen har huset ett stort exteriört lager och annex till huset beläget på en lägre
nivå av marken, utformad för olika användningsområden.

Utan tvekan erbjuder detta hus en unik möjlighet att njuta och bo nära havet i en av
de vackraste städerna på Tarragonas kust.

Begär ett besök i detta exklusiva hem.

lucasfox.se/go/tar34876

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
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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