
REF. AND38570

2.415.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 130m² de jardí en venda a
Escaldes
Andorra »  Escaldes »  AD700

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

189m²
Plànol  

130m²
Jardí

+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
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DESCRIPCIÓ

Exclusiu pis baix de luxe amb jardí, orientació sud i
boniques vistes panoràmiques, amb una gran zona de spa
i benestar, i garatge en venda a la part alta de Can
Diumenge.

Aquest fantàstic pis en planta baixa de quatre dormitoris s'ha dissenyat amb
materials de la més alta qualitat al mercat actual. L'habitatge gaudeix de molta llum i
tranquil·litat, gràcies a la seva ubicació, encara que és a tocar de l'eix comercial de la
capital.

A la zona de dia, tenim una àmplia cuina molt lluminosa, totalment equipada i amb
zona de menjador, per a més comoditat, amb accés al jardí. A l'estada contigua
comptem amb un ampli saló-menjador que compta amb accés a la meravellosa
terrassa/jardí on podrà gaudir de meravelloses vistes i del sol que ens brinda,
gràcies a la seva plena orientació sud. A la zona de jardí trobem una acollidora sala
polivalent habilitada actualment com a sala de música.

A la zona de nit, disposem de quatre dormitoris amplis i exteriors amb molta llum
natural durant tot el dia. Un està habilitat com a despatx. Aquests dormitoris tenen
dos banys que els donen servei, un privat del dormitori principal.

El pis compta amb acabats de gamma més alta i amb tot tipus de comoditats com el
control total de l'habitatge per domòtica, calefacció i aire condicionat. A més, disposa
de terres de fusta noble a totes les estances, excepte a les zones humides, equipades
amb terres porcellànics.

Lhabitatge està completat per 2 places de garatge.

Així mateix, la finca compta amb una zona de spa completa comunitària per a l'ús
exclusiu dels dotze veïns, amb zona de bany d'hidromassatge, piscina climatitzada,
bany turc i sauna, piscina per a nens, gimnàs i una zona privada de massatges. A la
comunitat també hi ha una sala de reunions i una sala de jocs per a nens.

Un habitatge exclusiu ubicat a la zona residencial més prestigiosa d'Andorra.

lucasfox.cat/go/and38570

Vistes a les muntanyes , Piscina coberta ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Spa,
Jacuzzi, Parquet, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament, Vistes,
Vestidor, Sistema domòtic,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Exclusiu pis baix de luxe amb jardí, orientació sud i boniques vistes panoràmiques, amb una gran zona de spa i benestar, i garatge en venda a la part alta de Can Diumenge.

