
REF. TAR35110

1 275 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 3 Sovrum till salu i Tarragona, Tarragona
Spanien »  Tarragona »  Tarragona Inland »  43382

3
Sovrum  

3
Badrum  

198m²
Planlösning  

11.000m²
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

Lanthus på en tomt på nästan 11 000 m² med palmer och
fruktträd med enastående utsikt över Tarragonas
landsbygd och havet till salu i en naturlig och fridfull
miljö bara några minuter från Reus eller Tarragona.

Detta extraordinära hus är fördelat på fem stora nivåer som går uppför sluttningen av
en kulle, från tillfartsvägen och upp till skogen som ligger i det högsta området.

Gården nås genom en majestätisk motoriserad port som ger tillgång till en elegant
palmkantad strandpromenad som leder till huvudbyggnaden.

Huset, totalrenoverat och moderniserat, består av tre våningar. På bottenvåningen,
korsar en stor skjutdörr i glas, hittar vi ett stort rum delat av ett stenvalv. I utrymmet
som är kvar mellan dörren och separatorn öppnar sig ett område som för närvarande
upptas av ett arbetsrum och en relaxavdelning. Korsar valvet, det finns tillgång till ett
vardagsrum-matsal med öppet kök och i anslutning till detta rum finns ett badrum
och ett skafferi, maskiner och tvättstuga.

Genom en extern trappa når vi första våningen med en stor utsiktsterrass. Efter en
pansardörr finns tillgång till en hallfördelare med två dörrar som ger vika för ett stort
sovrum som förenades genom att ta bort skiljeväggen. Denna våning kompletteras
med ett badrum med utvändig ventilation och en grupp skåp som utnyttjar ett hål
under trappan.

Från hallen leder en trappa till en öppen mezzanin på andra våningen, med
imponerande utsikt, där master bedroom ligger med sitt privata badrum, helt öppet
mot sovrummet, med naturlig belysning och ventilation. På samma höjd finns en
naturlig terrass, i en tallskog, som används som sommarbiograf.

Från husets framsida finns en stor terrass där vi hittar parkeringsplatsen, en
sommarmatsal, en grill och några bänkar framför räcket som begränsar detta område.
Bredvid bänkarna tar en nedåtgående trappa oss till den nedre våningen där poolen
ligger, en chill-out-del, ett lusthus och ett gästhus med separat vardagsrum-matsal,
sovrum och badrum. Slutligen kompletteras den med en domosfär som fungerar som
ett bifogat sovrum för att njuta av sommarnätter.

Härifrån fortsätter vi försiktigt ner och hittar ett område fullt av fruktträd som
mandarin-, apelsin-, citron-, mandel- eller olivträd.

lucasfox.se/go/tar35110

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
Balkong
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I den nordöstra änden av huset finns en liten byggnad i väntan på att reformen ska
slutföras, som kan aktiveras som ytterligare ett område för gäster.

En magnifik möjlighet att förvärva ett underbart hus på landet och njuta av långa
vilodagar i en naturlig och fridfull miljö.

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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