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Preu a consultar Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 200m² de jardí en venda a Ordino
Andorra » Ordino » AD300
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva promoció d´obra nova de xalet de 610 m2 al
centre d´Ordino, entrega de claus en mà.
En venda xalets disponibles de 610 m2 situats en un entorn natural magnífic del
bonic poble d'Ordino. Es troba al centre del poble, a 20 minuts de l´estació d´esquí d
´Ordino-Arcalís ia 20 minuts d´Andorra la Vella i els seus centres comercials. Destaca
la seva excel·lent comunicació gràcies a la proximitat al centre d'Andorra, La Massana
i Ordino, ideal per esquiar durant l'hivern i descansar durant els estius andorrans
llargs i secs.
Aquest projecte cerca la màxima integració a l'entorn natural del poble d'Ordino a
través de l'ús de materials nobles com pedra, pissarra i fusta en combinació amb
grans zones de vidre per maximitzar les vistes panoràmiques de la regió. L'habitatge
és adaptable al seu interior i es pot disposar d'assessorament professional. Quant a
les instal·lacions, comptarà amb un sistema de calefacció per aerotèrmia que
funcionarà mitjançant terra radiant. També es pot instal·lar un sistema domòtic per
al control general de l'habitatge, a més d'un tancament totalment hermètic i triple
vidre per reduir al mínim el cost energètic.

lucasfox.cat/go/and36307
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Traster,
Sistema domòtic, S'accepten mascotes ,
Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Una excel·lent oportunitat per construir el seu habitatge de somni en una ubicació
tranquil·la a prop de tots els serveis ia escassos metres a peu del centre d'Ordino.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació sobre
aquesta parcel·la.
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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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