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ÖVERBLICK

Charmig duplex på bottenvåningen, med trädgård i en
renoverad gammal gård, i centrum av Altafulla

Lucas Fox presenterar, i hjärtat av staden Altafulla, denna underbara duplex med
trädgård och grill, i utmärkt skick att flytta in i.

Huset är en del av en helt restaurerad gård i den gamla delen av staden och nås
genom en invändig församlingslokal, där husets huvuddörr ligger. Väl inne hittar vi en
stor hall med ett rymligt förråd och skafferi till höger och ett artighetsbadrum. När vi
korsar denna hall kommer vi åt ett stort öppet utrymme där det till höger finns ett
fullt utrustat modernt kök fördelat i form av en halvö toppad på ena sidan med ett
extra bord till möblerna.

Efter köket finns ett trivsamt utrymme med soffor med TV till vänster och ytterligare
en matplats till höger varifrån det finns tillgång, genom flera fönster, till utsidan av
trädgården. Detta utrymme är utrustat med sommarmöbler, markis, konstgräs och en
komplett grill, i bakgrunden, där du kan njuta av charmen med att laga mat på grillen
under hela året.

Tillbaka inuti och genom en tvådelad trappa, går vi till första våningen där en stor
hall ger tillgång till de 4 rummen, 2 av dem svit-typ med ett komplett badrum och
utsikt över trädgården, en annan dubbel och en enkel för närvarande utrustad med
stora garderober och tillägnad klädsel och garderob. På samma våning finns ett
servicerum där husets alla faciliteter finns: panna, tvättmaskin och torktumlare.

Utan tvekan en unik möjlighet att njuta av en modern och komplett duplex i en av de
vackraste och mest eftertraktade städerna på Tarragonakusten.

Begär ett besök och bli överraskad av denna exklusiva fastighet.

lucasfox.se/go/tar35126

Trädgård, Terrass, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Nära internationella skolor, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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