
REF. AND35601

475.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Alt Urgell, Andorra
Andorra »  Alt Urgell »  25712

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

212m²
Plànol

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.cat Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Casa adossada d´obra nova de 4 dormitoris, amb jardí i
garatge privat en venda a peu del club de golf d´Aravell, a
Alt Urgell.

Lucas Fox presenta aquesta casa adossada en una promoció d'obra nova, actualment
en fase de construcció, ubicada al magnífic residencial del camp de Golf d'Aravell.

Els habitatges compten amb una superfície construïda de 212 m², distribuïts en dues
plantes, amb espais diàfans i ben il·luminats gràcies a grans finestrals que permeten
l'entrada de llum natural i admirar l'entorn natural que envolta l'habitatge.

Compten amb quatre dormitoris, un d'ells amb bany privat, més dos banys més que
els donen servei. La zona de dia es compon d´un ampli saló-menjador obert a la
cuina, que crea un espai molt acollidor i des d´on es gaudeix d´unes vistes
panoràmiques al camp de Golf i els seus voltants. La casa compta amb garatge privat
per a dos vehicles i de jardí privat.

Habitatge ideal per a segona residència o per a amants del golf, que disposaran
d'accés directe al camp a pocs metres de la casa.

lucasfox.cat/go/and35601

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Vistes,
S'accepten mascotes , Obra nova,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats
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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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