
VENUT/UDA

REF. CER27338

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la d'obra nova de 3 dormitoris en venda a La Cerdanya, Espanya
Espanya »  La Cerdanya »  17538

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

160m²
Plànol

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.cat Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

3 cases de 3 dormitoris d&#39;obra nova.

Aquesta promoció d'obra nova té un emplaçament immillorable al cor d'Alp, perfecta
per als que volen viure en una zona tranquil·la i residencial, a prop de pistes ia pocs
minuts caminant des del centre d'Alp.

Totes les cases disposaran d'acabats d'alta qualitat amb un disseny elegant i modern.
Així mateix, el seu excel·lent orientació permetrà l'entrada d'abundant llum natural
durant les primeres hores del dia.

La promoció oferirà diversos tipus de cases unifamiliars, perquè els seus futurs
propietaris puguin triar la més adequada en funció de les seves necessitats i
preferències.

Cada casa s'assentarà sobre una parcel·la d'aproximadament 547 m² i es distribuiran
en dues o tres plantes, depenent de si voleu comptar amb un aparcament subterrani.
Comptaran amb 160 m² dividits i 3 dormitoris, 3 banys, saló-menjador i cuina.

Aspectes a destacar

Cases de 3 dormitoris i 3 banys
Possibilitat de disposar d'un garatge subterrani
Acabats d'alta qualitat
En una zona tranquil·la i residencial a prop de pistes d'esquí

lucasfox.cat/go/cer27338

Jardí, Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Vistes, Llar de foc, Exterior,
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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