
SÅLD

REF. LFA210

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i St Julià de Lòria, Andorra
Andorra »  St Julià de Lòria »  AD600

5
Sovrum  

7
Badrum  

1.341m²
Planlösning  

910m²
Totalyta

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En av de bästa villorna i Andorra med 5 sovrum med eget
badrum, en uppvärmd pool, ett spa, ett gym och en
servicelägenhet

Detta spektakulära hus till salu ligger i ett lugnt bostadsområde.

Huset har designats med utsökt smak men med stor värme och funktionalitet. Den
erbjuder allt för att göra den till en av landets mest prestigefyllda fastigheter,
inklusive en fantastisk uppvärmd pool, en jacuzzi och ett gym.

Sovrummen är mycket rymliga med omklädningsrum, badkar och
hydromassagedusch, och det stora sovrummet med eget badrum, som upptar en stor
del av vinden, har ett stort hydromassagebadkar.

Vardagsrummet är ljust och rymligt med en modern designad öppen spis och ett
integrerat ljud- och bildsystem. Huvudmatsalen för formella tillfällen är varm och
elegant, liksom den dagliga matsalen som du hittar bredvid det moderna köket.

Det finns en servicelägenhet med 2 sovrum med egen ingång och 2 parkeringsplatser
med plats för 14 bilar.

Ytterligare information finns tillgänglig på begäran.

lucasfox.se/go/lfa210

Trädgård, Terrass, Swimming pool, 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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