REF. TARR30562

6 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrning

Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till uthyrning i Torredembarra, Costa Dorada
Spanien » Costa Dorada » 43830

5

3

522m²

1,036m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.se

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Spanien
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ÖVERBLICK

Designvilla omgiven av natur, med trädgård och
infinitypool, att hyra vid havet nära Tarragona.
Denna 522 m² stora villa ligger på en tomt på 1 036 m², från dess högt läge ligger
fastigheten ut mot havet. Villan ligger vid foten av Camí de Ronda i ett lugnt
bostadsområde bara 6 minuter från Torredembarra och 15 minuter från Tarragona.
Huset, omgivet av natur, erbjuder lugn och fantastisk utsikt.
Det utmärkta yttre utrymmet inkluderar en trädgård med en infinitypool omgiven av
en gräsmatta och ett intilliggande relaxområde. Trappor leder upp till soldäck och
områden som skuggas av träd som omger villan och varifrån du kan njuta av
fantastisk utsikt. På baksidan av fastigheten finns en innergård med en stor grillplats.
Tillgång till villan är utanför huvudgatan, med trappsteg som leder upp till entrén.
Hallen på denna våning är både rymlig och ljus, med sluttande dubbelhöjda tak och
ett bibliotek. Serviceområdet består av ett utrustat kök med en central ö, matplats
och tillgång till 2 terrasser: en chill-out-terrass och en annan avsedd för sommarmat.
Ett skafferi utanför köket är utrustat med hyllor och en tvättstuga; gränsar till utsidan
ventileras det av gitterverk. På samma våning hittar vi också vardagsrummet med
havsutsikt och tillgång till terrasserna, samt 3 dubbelrum (2 med havsutsikt), ett
komplett badrum och sovrummet med en glasvägg för att få ut det mesta av
utsikterna. Detta rum har ett imponerande, fullt utrustat omklädningsrum och ett
badrum med dusch, badkar och fönster med utsikt över klipporna.

lucasfox.se/go/tarr30562
Havsutsikt, Strand, Inomhuspool,
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Gym, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkering, Balkong,
Chill out plats, Djur vänligt, Exteriör, Förråd,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Lekrum, Luftkonditionering, Öppen spis,
Solpaneler, Turistlicens, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet
Tillgänglig nu!

En trappa med en inglasad skiljevägg leder till första våningen, som har ett vindsrum
och ett stort soldäck. Halvkällarvåningen har ett garage för 2 bilar, ett sommarlounge,
ett förråd, ett sovrum med dubbelsäng och ett badrum. I delen närmast trädgården
finns ett rum som för närvarande används som ett gym och en inomhuspool med ett
motströmssystem.
Ett fantastiskt tillfälle att bo i denna fantastiska villa vid havet. Kontakta oss för mer
information eller för att boka ett besök.
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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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