
VERKOCHT

REF. AND21676

800.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Ordino, Andorra
Andorra »  Ordino »  AD300

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

365m²
Woonoppervlakte

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Gastvrij huis van 318 m² met 4 slaapkamers en een tuin,
gelegen in het idyllische dorpje Sornàs, in de parochie
Ordino.

Traditioneel rustiek huis gelegen in het kleine en rustige stadje Sornàs, gebouwd in
1936 in een traditionele Andorrese stijl, met materialen zoals steen en hout
afkomstig uit de streek.

Het huis heeft een bebouwde oppervlakte van 318 m², plus ongeveer 200 m² tuin en
terrassen die genieten van een fantastisch uitzicht en lange uren zon dankzij de
ligging op het zuiden.

Het huis bestaat uit 2 met elkaar verbonden gebouwen en heeft 3 verdiepingen en
een zolder, allemaal verbonden door verschillende trappen.

Op de begane grond en eerste verdieping vinden we de belangrijkste woonruimtes,
een grote woonkamer en een ruime volledig uitgeruste keuken met doorgeefluik.

Het nachtgedeelte bevindt zich op de begane grond en op de zolder. Hier vinden we 4
grote slaapkamers en 2 badkamers.

De onderste verdieping biedt verschillende ruimtes zoals een garage, de stookruimte,
een badkamer met douche, bijkeuken, opslagruimte en directe toegang tot de
buitenruimtes van het pand.

Zowel vanuit de woonkamer als vanaf de benedenverdieping hebben we toegang tot
de tuin, met verschillende ruimtes, waaronder een moestuin en een betegeld terras
met leistenen vloer. De buitenruimte is perfect om te genieten van de rust van de
stad Sornàs, met een prachtig uitzicht op de bergen rondom het gebied en lange uren
zon dankzij de oriëntatie.

lucasfox.co.nl/go/and21676

Tuin, Parkeerplaats
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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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