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DESCRIPCIÓ

Excel·lent edifici completament renovat amb 25
apartaments en venda a la millor ubicació de la zona
Grandvalira.
Aquest interessant edifici totalment renovat podria resultar en una oportunitat
d'inversió excel·lent, gràcies al seu gran potencial de rendibilitat.
Hi ha un total de 25 apartaments. Tots ells tenen acabats de qualitat i estan
completament moblats amb tots els electrodomèstics, televisió, mobles(*) i
gaudeixen de connexió wifi a tot l'edifici. Gaudeixen d'una decoració funcional i
moderna. S´ofereixen un total de 27 places d´aparcament i 25 trasters.
L'edifici consta de la tipologia d'apartaments següent:

lucasfox.cat/go/and31605
Vistes a les muntanyes , Llum natural,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Renovat, Traster

pisos de 1 dormitori i 1 bany
pisos de 2 dormitoris i 1 bany
Ofereix una oportunitat d'inversió fantàstica, ja que els pisos s'han llogat de forma
contínua, fins i tot amb llistes d'espera, gràcies a la seva ubicació insuperable.
Disposa de llicència turística per a 22 apartaments.
S'ofereix un servei de gestió complet si es vol i cal destacar que les despeses de
comunitat són ajustades. Actualment estan llogats a llogaters solvents.
No dubteu a contactar-nos per obtenir 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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