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1.470.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
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DESCRIPCIÓ

Lluminosa habitatge de 4 dormitoris i 5 banys amb
garatge i piscina.
Habitatge en venda situada a Certers, a 10 minuts de Sant Julià de Lòria.
Aquest magnífic immoble té una superfície construïda de 570 m² distribuïts en quatre
plantes. A més de vistes a la vall, rep sol durant tot el dia gràcies a la seva orientació
NE, el que fa de l'habitatge un lloc ampli i lluminós.
A la planta baixa trobem un garatge per a quatre cotxes, una zona per poder muntar
un gimnàs, un lavabo amb dutxa, una sala de comptadors, un petit golfes amb una
pica i la cambra de el motor de la piscina.
La primera planta acull un ampli saló-menjador amb llar de foc, piscina coberta,
terrassa, un petit jardí, bugaderia, cuina equipada i lavabo. La terrassa és molt àmplia
i ofereix una zona de barbacoa per poder gaudir a l'estiu.

lucasfox.cat/go/and29784
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Piscina climatitzada, Piscina coberta,
Terrassa, Garatge privat, Gimnàs, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Alarma, Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Seguretat, Traster, Vistes

A la segona planta s'ubica la zona de nit, amb un dormitori doble amb armari
encastat, dos dormitoris amb banys privats i el dormitori principal, amb bany complet
amb jacuzzi.
La tercera planta inclou un espai diàfan amb un lavabo i una vista panoràmica sobre
la vall.
La casa presenta sòl ceràmic i parquet sintètic, finestres de doble vidre, persianes
elèctriques i sistema de seguretat amb alarma.
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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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