REF. AND12548

€1,000,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Escaldes, Andorra
Andorra » Escaldes » AD700

4

4

197m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.cat

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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DESCRIPCIÓ

Habitatge completament reformada amb 4 dormitoris, 4
banys i una extensa terrassa, en una ubicació fantàstica
al centre d&#39;Escaldes-Engordany. Inclou 2 places
d&#39;aparcament.
Gran pis totalment reformat amb un estil modern en venda en ple centre d'EscaldesEngordany, amb estades de grans dimensions.
lucasfox.cat/go/and12548

El pis compta amb un saló lluminós de 41 m² envoltat per una extensa terrassa en
forma de L. La terrassa té vista sobre el carrer principal i més important d'aquesta
parròquia, ia algunes de les muntanyes que envolten la vall. Completa la zona de dia
la cuina, que és moderna i està totalment equipada i moblada.
La zona de nit queda composta per 4 dormitoris dobles, dels quals 2 són exteriors i
els altres 2 són interiors. Tres dels dormitoris tenen el seu propi bany complet amb
dutxa, llevat d'un que només disposa d'una dutxa. El dormitori restant té un lavabo.

Terrassa, Ascensor, Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Interior, Renovat,
S'accepten mascotes

En el mateix pis també trobem una zona de safareig i zona que actualment s'utilitza
com a traster.
El pis compta amb finestres de doble vidre, que proporcionen un bon aïllament
acústic, i es ven completament moblat. El preu inclou 2 places d'aparcament,
situades en un edifici annex a escassos metres.
Un habitatge ideal per gaudir al màxim del dia a dia per la seva ubicació. Perfecta per
a famílies per la seva proximitat a tots els serveis ia escoles per als petits de la casa.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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