
VENUT/UDA

REF. AND6789

655.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

109m²
Plànol  

5m²
Terrassa

+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

Fantàstic pis d&#39;obra nova amb 3 dormitoris en venda
a Escaldes, a 5 minuts amb cotxe de centre de la capital,
amb espectaculars vistes a Escaldes.

Magnífic pis situat a la prestigiosa urbanització de Llenguaderes dels Vilars, a tan sols
5 minuts de el centre de la capital.

El pis disposa de 3 dormitoris dobles (un d'ells amb bany privat) tots amb armaris
encastats, un ampli saló-menjador amb sortida a la balconada amb magnífiques
vistes a la ciutat, una cuina independent amb un vitrall i 2 banys complets.

Cal destacar que s'han aprofitat moltes parets, passadissos i espais per posar
armaris encastats. A més, compta amb 2 places d'aparcament i un traster inclosos en
el preu. L'habitatge té accés a una zona spa-wellness amb piscina climatitzada,
jacuzzi, vestidor i gimnàs.

El pis compta amb domòtica, fil musical, calefacció per terra radiant amb alimentació
aerotérmica i acabats de qualitat (gres, sanitaris Roca, cuines Bulthaup amb
electrodomèstics Bosch, etc.).

L'edifici ha obtingut una Certificació d'Eficiència Energètica A, el comportament
tèrmic aporta una millora en el confort, a més d'un estalvi energètic important.

lucasfox.cat/go/and6789

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina climatitzada, Spa, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vestidor, Traster, Sistema domòtic,
Seguretat, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma, Aire condicionat
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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.

REF. AND6789

655.000 € Pis - Venut/uda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

109m²
Plànol  

5m²
Terrassa

+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

	Fantàstic pis d&#39;obra nova amb 3 dormitoris en venda a Escaldes, a 5 minuts amb cotxe de centre de la capital, amb espectaculars vistes a Escaldes.

