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DESCRIPCIÓ

Lot de 11 pisos d&#39;inversió de 2 dormitoris amb
aparcament i trasters, en venda situats en un complex
d&#39;esquí a Arinsal, Vallnord, a tan sols 50 metres dels
telecadires.
Aquest complex residencial es troba a la bonica població d'Arinsal, a tan sols 50
metres dels telecadires que donen accés a l'resort d'esquí de Vallnord.
lucasfox.cat/go/and27432

Aquest lot consta de 11 apartaments de 2 dormitoris, amb 11 places d'aparcament i 11
trasters.
Els pisos gaudeixen d'un disseny fabulós, amb una lluminosa sala-menjador amb
cuina oberta i amb sortida a una terrassa. A continuació, es disposa la zona de nit,
amb dos dormitoris dobles i un bany complet amb plat de dutxa que els dóna servei.
Tots els blocs compten amb accés per ascensor a la part superior de l'edifici des d'on
el telefèric ens condueix a les pistes d'esquí de Vallnord Arinsal / Pal.
Aquest lot és una oportunitat excel·lent per adquirir un pis per a ús personal. També
pot resultar una magnífica habitatge d'inversió, amb un gran potencial de rendibilitat
gràcies a la seva fantàstica ubicació, perfecta per als amants de l'esquí.
Poseu-vos en contacte per més informació.
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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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