
REF. AND14731

870.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer Huis / Villa met 15m² terras te koop in Ordino, Andorra
Andorra »  Ordino »  

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

340m²
Plattegrond  

15m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Gedeeltelijk gerenoveerd huis met 3 slaapkamers en
charmante originele kenmerken, te koop in Ordina,
Andorra.

Deze woning wordt gedeeltelijk gerenoveerd aangeboden, de originele rustieke stijl is
gecombineerd met moderne afwerkingen met verbluffende resultaten. Een
fantastische familie thuis, het is de perfecte plek om zich los te koppelen van het
stadsleven in een prachtige, natuurlijke omgeving.

Er zijn 2 ingangen van het pand, een op de straat en een tweede, meer privé, ingang
aan de andere kant van het pand. Verdeeld over 4 verdiepingen, zijn de dag- en
nachtzones duidelijk gedifferentieerd. Op de eerste verdieping vinden we de
onafhankelijke keuken, volledig gerenoveerd en uitgerust met moderne apparatuur
en designmeubilair. Een centraal eiland helpt de beschikbare ruimte optimaal te
benutten en er is ook voldoende ruimte voor een tafel voor 4-6 personen. Glazen
schuifdeuren scheiden de keuken van de grote woonkamer met open haard en komt
uit op een terras met een prachtig uitzicht over de vallei.

De tweede verdieping bestaat uit de slaapkamers en badkamers. De grootste
slaapkamer heeft een eigen badkamer, een groot hydromassagebad en een klein
privéterras met een prachtig uitzicht. Twee extra slaapkamers, een met een kleine
terrac, delen een tweede badkamer.

Een polyvalente ruimte van 65 m² op de derde verdieping, met hoge plafonds en
Velux-ramen, wordt momenteel gebruikt als kantoor, maar kan indien gewenst
worden omgebouwd tot een extra slaapkamer met een eigen badkamer. Deze kamer
heeft airconditioning voor maximaal comfort.

Ten slotte is er op de begane grond een parkeergarage voor 2 auto's, deze ruimte kan
ook worden gebruikt als een bijkeuken of berging. Onder de garage is er een ruimte
van 65m², perfect voor het bouwen van een wijnkelder of berging.

Een ruime gezinswoning op een prachtige natuurlijke locatie in Ordino, Andorra.

lucasfox.co.nl/go/and14731

Uitzicht op de bergen, Verwarmd zwembad ,
Terras, Spa, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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