
REF. AND3457

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum med 400m² Trädgård till salu i Andorra la Vella
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

6
Sovrum  

4
Badrum  

907m²
Planlösning  

636m²
Totalyta  

40m²
Terrass  

400m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

900 m² stuga med sol och utsikt i Andorra la Vella.

Denna magnifika villa ligger i ett prestigefylldt område i Andorra, bara några meter
från centrum.

Huset är byggt på en tomt på 636 m² och är uppdelat i fyra nivåer med lyxiga material
som massivt trä och marmor.

På nedre våningen finns ett rymligt 390 m² stort garage för 10 fordon med en
bruksyta och en vinkällare, en toalett, teknisk rum, skafferi och en lägenhet med kök
och vardagsrum för servicepersonal.

På bottenvåningen finns huvudentrén till hemmet med en stor hall, en delad lounge
med soffor och en TV-område och öppen spis, en lyxig matsal och kök, alla med stora
fönster med utsikt. Från alla rum har vi tillgång till en solig trädgård på 400 m².

På första våningen har vi 3 dubbelrum med 2 badrum och en stor svit med ett rymligt
badrum och omklädningsrum.

På översta våningen finns en andra lounge med hemmabio, studie och sedan ett
studiorum med flygel.

Villan har totalt 907 m² i centrum av Andorra, en mycket exklusiv fastighet ...

lucasfox.se/go/and3457

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster
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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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