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DESCRIPCIÓ

Pis de 2 dormitoris amb meravelloses vistes a les
muntanyes, en venda en una de les zones més tranquil·les
d&#39;Escaldes-Engordany.
Preciós i lluminós pis de 71 m² situat en una de les zones més tranquil·les de la
parròquia i poble d'Escaldes-Engordany, sense renunciar a la proximitat a tot tipus de
serveis.
L'habitatge es divideix en dues zones clarament diferenciades. A l'entrar a l'immoble
ens rep la zona de dia, composta per una cuina americana, un menjador i una
acollidora sala d'estar. La cuina de 8 m² està totalment equipada amb pràctics
armaris de diferents altures. A continuació ens trobem amb la zona de nit, la qual
alberga un dormitori doble i un dormitori individual amb un bany complet amb
banyera que presta servei a les dues estances.

lucasfox.cat/go/and24909
Garatge privat, Aparcament,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Traster

El pis s'entrega amb una plaça d'aparcament i un traster per al seu major comoditat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o organitzar una
visita.
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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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