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ÖVERBLICK

Lyxstuga till salu, belägen i en exklusiv utveckling i
Escaldes, Andorra, med underbar utsikt.

Exklusiv stuga belägen i det exklusiva bostadsområdet Sa Calma i Escaldes, med sol
hela dagen solen tack vare sitt söderläge, njuter av denna lugnt område bara 8
minuter från centrum av huvudstaden .

Distribuerad över fem plan:

Garageplan om 213 m2 med 62 m2 förråd.

Sal våningen svit gästtoalett och ett stort rum med tillgång till trädgården .

Sovrumsplan med 3 sovrumssviter och tillhörande badrum.

Sällskapsplan med bekväma vardagsrum, kök med skafferi, tvättstuga, gästtoalett.

Vindsvåning med mastersvit och kontor.

Finish av högsta kvalitet med garderober, hiss, gasuppvärmning och golvvärme,
källare, fullt utrustat designer kök, kontor, parkettgolv, mycket rymliga och bekväma
gemensamma utrymmen, öppen spis, jacuzzi, stor parkering samt ett stort allrum.

Uteplatsen är unik med spektakulär panoramautsikt och sol hela dagen.

Allt material är av högsta kvalitet.

lucasfox.se/go/lfa158

Terrass, Trädgård, Hiss, Parkering
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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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