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REF. LFA187

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

5
Sovrum  

5
Badrum  

406m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Hus med 5 sovrum till salu beläget i det prestigefyllda
bostadsområdet Can Diumenge i Escaldes, Andorra, med
en trädgård och panoramautsikt

Detta fantastiska hem till salu ligger i det exklusiva bostadsområdet Can Diumenge.

Fastigheten mäter 406m² och är fördelad på 4 våningar. Den har också 180m²
trädgårdar och terrasser.

Husets yttre har typisk pyrenéstil och kombinerar sten och trä, och den moderna
interiören har kvalitetsfinisher.

Huset är söderläge och har hela dagen solen och spektakulär utsikt över dalen.

På övre plan finns ett vackert sovrum med eget badrum på 118 m² med ett
omklädningsrum, ett rymligt badrum med dusch och jacuzzi, spektakulär utsikt och
ett vardagsrum med öppen spis.

På de andra våningarna hittar du 2 sovrum med eget badrum, ett sovrum med
dubbelsäng, ett sovrum och ett komplett badrum.

Det stora vardagsrummet har en modern öppen spis och olika tillgångar till olika
terrasser med panoramautsikt.

Det finns rymlig parkering för 4 bilar.

lucasfox.se/go/lfa187

Trädgård, Terrass, 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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