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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Byggnader till salu i Urb. de
Llevant, Tarragona

Ny utveckling av lyxlägenheter i ett bostadskomplex med 2 fristående byggnader
kopplade till det gemensamma området med pool och garage. Fördelningen av
fastigheterna, noggrant planerade till minsta detalj, har utformats för att ge sina
ägare maximal komfort.

Detta projekt erbjuder olika typer av bostäder för att anpassa sig till de framtida
ägarnas livsstil och behov. De gemensamma områdena erbjuder en gemensam
trädgård med pool, allt för din njutning.

Lägenheterna har mellan 4 och 3 sovrum och 3-2 badrum, med ytor som varierar
mellan 230 m² och 175 m². Alla är hem på hög nivå, idealiska både för att bo året runt
och njuta av det som ett första eller andra hem, tack vare det exceptionella klimatet i
denna medelhavsstad som garanterar mer än 280 soldagar och en medeltemperatur
på 17 grader .

Utvecklingen har en modern och elegant stil med rymliga utrymmen badade i ljus
tack vare stora fönster och en rad ljusa, neutrala och träskuggor. Alla hem har tillgång
till uteplatsen, antingen till en trädgård, en terrass eller ett underbart solarium. Det
bör noteras att alla hem levereras med privat parkering.

Lägenheterna på bottenvåningen har stora proportioner och en omfattande privat
trädgård. Med mer än 200 m² byggd yta och 300 m² trädgård erbjuder de möjligheten
att ha ett hem med en våning som är ännu större än avergae-huset, men med
säkerheten och fördelarna med att vara en del av ett samhälle.

Bostäderna på andra och första våningen varierar i storlek och layout, med 3 eller 4
sovrum och magnifika uteserveringar, perfekta för att njuta av ett varmt klimat året
runt.

Slutligen kronar takvåningarna i duplex byggnaderna med spektakulära terrasser och
panoramautsikt.

Funktionerna i dessa underbara hem inkluderar aerotermiska system, golvvärme,
parkettgolv och inbyggda garderober. Köken är utrustade med Santos-märket och
toaletterna är från Duravit.

lucasfox.se/go/tar38467

Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Hiss, Naturligt ljus, Gemensam terrass, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Balkong
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Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

Obs: egenskaperna, bilderna och data som tillhandahålls är bara beskrivande och kan
variera beroende på valfria beslut, därför innebär de inte någon avtalsenlig
skyldighet. Konstruerade ytor med motsvarande andel av byggnadens gemensamma
utrymmen.

Höjdpunkter

Exklusiva lägenheter med 4-3 sovrum och 3-2 badrum
Tillgång till trädgård, terrass eller solarium
Elegant och modern stil med utrustat kök
Privat parkering ingår
Gemensamt område med trädgård och pool
Utmärkt utsikt
Bra förbindelse med alla tjänster, bekvämligheter och vägar
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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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