
REF. LFA150

€1,365,000 Àtic - En venda
Luxury 2-bedroom duplex penthouse for sale in Ordino, Andorra, with spectacular
views
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DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex magníficament reformat a la La Pleta
d'Ordino, Andorra. Acabats d'alta qualitat i vistes
magnífiques

Aquest excel·lent àtic dúplex de 2 dormitoris en venda a Ordino té un loft de 100m²
en el pis superior, amb un dormitori gran, sala d'estar i terrassa.

A la planta baixa, inclou una sala d'estar-menjador amb vistes fantàstiques, una
cuina oberta i un lavabo de convidats amb banyera, jacuzzi i dutxa d'hidromassatge.

La propietat també inclou 2 places d'aparcament i un celler gran.

lucasfox.cat/go/lfa150

Jardí, Terrassa, Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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