
VENUT/UDA

REF. LFA241

850.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Andorra la Vella, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

182m²
Plànol

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.cat Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Aquest atractiu àtic dúplex de 4 dormitoris es troba en un
edifici bioclimàtic

Aquest àtic dúplex atractiu es troba al centre d'Andorra la Vella, en un edifici
bioclimàtic nou.
Consta d'un saló / menjador gran amb una terrassa, una cuina espaiosa
completament equipada i un safareig. La primera planta ofereix tres dormitoris
assolellats i dues cambres de bany a més d'un dormitori preciós amb bany privat i
terrassa.
S'han emprat acabats i instal·lacions d'alta qualitat, i l'àtic gaudeix de molta llum
natural durant tot el dia i de vistes clares.

lucasfox.cat/go/lfa241

Terrassa, Ascensor, 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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