
REF. LFA257

4.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Xalet amb piscina climatitzada en venda a Escaldes, Andorra
Andorra »  Andorra la Vella »  AD700

6
Dormitoris  

8
Cambres de bany  

1.700m²
Plànol  

953m²
Dimensions del terreny  

58m²
Terrassa  

500m²
Jardí

+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

Xalet amb piscina climatitzada, espais oberts i vistes
espectaculars

Aquest preciós xalet es troba en una parcel•la gran en una promoció cobejada a
Escaldes, a Andorra.
El xalet es troba en un recinte de prop de 1.000 m2 amb arbres frondosos i privacitat
total gràcies a la seva posició elevada.
Aquesta propietat de 5 plantes ofereix espais oberts amb una planta dedicada a
instal•lacions d'oci com piscina, gimnàs, sauna i solàrium.
Els 6 dormitoris són lluminosos i espaiosos. La sala d'estar té accés a un jardí
magnífic amb arbres grans, una terrassa, una barbacoa i vistes precioses.
Construïda el 1982 amb materials d'alta qualitat, aquesta propietat pot reformar-se o
conservar-se com està.

lucasfox.cat/go/lfa257

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina coberta , Jardí, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Paviments hidràulics, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Aparcament, Vestidor, Traster, Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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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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