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€795,000 Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Escaldes, Andorra
Andorra » Escaldes » AD700
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DESCRIPCIÓ

Espaiós pis reformat de 3 dormitoris en venda a ple eix
comercial d&#39;Escaldes-Engordany, Andorra.
Aquest pis se situa en una zona prestigiosa d'Escaldes-Engordany, en una zona
tranquil·la, però en ple eix comercial de la parròquia.
Es tracta d'una gran habitatge reformada de estil modern amb vistes magnífiques. Els
seus 148 m² es distribueixen en dues àrees molt ben diferenciades: la zona de dia i la
de nit. A la zona de dia, l'habitatge ofereix un lluminós i ampli saló-menjador amb
accés a una terrassa allargada. En ella, podrà gaudir de el sol i de les vistes al carrer
principal i més important de la parròquia, així com a algunes de les muntanyes que
envolten la vall. Al costat de la sala, se situa la moderna cuina oberta totalment
equipada i moblada amb illa central, seguida d'un petit safareig que complementa la
zona de dia.

lucasfox.cat/go/and24088
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, Finestres de doble vidre , Renovat,
Safareig, Traster, Vestidor, Vistes

La zona de nit està composta per dos amplis dormitoris dobles amb armaris
encastats, un d'ells amb bany privat, més el dormitori principal amb el seu propi
vestidor, bany complet i accés a la terrassa. Per completar aquesta zona, trobem un
bany complet que dóna servei a la resta de l'habitatge.
Només dos dormitoris són interiors; la resta d'estades són totes exteriors. L'habitatge
es presenta amb acabats de gran qualitat i primeres marques, sistema d'alarma,
terres de parquet i un bon aïllament acústic.
El pis inclou una plaça d'aparcament i traster.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita a aquesta meravellosa
vivenda, ideal per gaudir a l'màxim del dia a dia gràcies a la seva ubicació. Una
oportunitat perfecta per a famílies per la seva proximitat a tots els serveis i 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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