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REF. AND3761

225 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 2 Sovrum med 50m² terrass till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

2
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1
Badrum  

84m²
Planlösning  

50m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Renoverad lägenhet med 2 sovrum med en stor terrass,
bara några minuter från Arinsal centrum och omgiven av
berg och tallskogar.

Denna moderna lägenhet erbjuder komfort och kvalitet i ett lugnt område, bara några
meter från centrum av Arinsal och ingången till skidstationen Vallnord.

Det har kvalitetsfinisher och har nyligen renoverats. Lägenheten består av en liten
entré med en inbyggd garderob, ett vardagsrum som är lätt och luftigt med direkt
tillgång till terrassen på 50 kvadratmeter. Köket är utrustat med alla nödvändiga
apparater, ett stort bord för frukost för hela familjen och med ett fönster som fyller
det med naturligt ljus.

Sovrummen är dubbelrum, har garderober och trägolv. Det finns ett komplett badrum
med stor dusch delad av de två sovrummen. Materialen som skåp av naturligt trä,
rumets dörrar och trägolv ger denna lägenhet exceptionell komfort och värme.

Den moderna designen och layouten maximerar användningen av tillgängligt
utrymme. Lägenheten är omgiven av naturen och ger en perfekt kombination av lugn
och avkoppling, är idealisk för älskare av bergsport och samtidigt för människor som
gillar modern stil. Parkering för en bil och förvaring är en del av lägenheten.

lucasfox.se/go/and3761

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus, ,
Parkering, Nära transportmedel, Grillplats,
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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