
REF. TAR39759

750 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Salou, Costa Dorada
Spanien »  Costa Dorada »  43840

5
Sovrum  

2
Badrum  

338m²
Planlösning  

1.248m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Sensationell villa med mer än 300 m² byggd, nära
stranden och Lumine golfklubb till salu i det lugnaste
området i Cap de Salou.

Detta sensationella enfamiljshus på nästan 300 m² är fördelat på tre våningar, har en
liten källare i källaren och ligger på en 1 248 m² stor tomt.

Huset nås genom en välskött trädgård, med gräs, tallar och palmer, genom vilken
gränden som leder till garaget och huvudentrén går. En rymlig och ljus hall ger
tillgång till huset. Hallen ansluter till ett rymligt vardagsrum-matsal med flera olika
miljöer, öppen spis och tillgång till trädgården genom ett stort fönster. Ett rum som
står som ryggraden i huset. Till vänster, och även med tillgång till trädgården och
terrassen, finns ett nyrenoverat kök med matplats med mycket dagsljus. Från hallen
leder en korridor till ett komplett badrum och ett stort dubbelrum med plats för
sittgrupp. Detta sovrum har en utgång till den bakre delen av huset där garaget är
beläget. Denna våning kompletteras med en tvättstuga och strykjärn med ventilation
och naturligt ljus.

Tillbaka i hallen, till vänster, finns en trappa som leder till de övre våningarna och
klättrar upp på väggen till tornet. På första våningen hittar vi nattområdet, med fyra
sovrum, varav tre dubbelrum och med stora inbyggda garderober, inklusive master
bedroom. Ett enkelrum, som ligger bredvid det kompletta badrummet, fungerar för
närvarande som ett omklädningsrum.

När du går uppför torntrappan når du ett rum i cirkulärt format som används som
arbetsrum. Ett fönster leder till en omkretsbalkong med utsikt över skogarna som
omger huset.

Från bottenvåningen finns tillgång till en liten källare i källaren.

Trädgården, som sträcker sig runt huset, har en matsal under verandan, en
kontorsdel med ingång från köket, en vardagsrumsdel med ingång från vardagsrum-
matsalen, en grillplats, en solterrass och en imponerande pool, nyligen renoverad,
med saltlösning klorering.

Utan tvekan en fantastisk möjlighet att ha ett boende i Salou, nära staden, med all
service men i ett lugnt område kopplat till naturen.

lucasfox.se/go/tar39759

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
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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