
REF. AND3457

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer Huis / Villa met 400m² Tuin te koop in Andorra la Vella
Andorra »  Andorra la Vella »  AD500

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

907m²
Woonoppervlakte  

636m²
Perceeloppervlakte  

40m²
Terras  

400m²
Tuin

+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

Chalet van 900 m² met zon en uitzicht in Andorra la Vella.

Deze prachtige villa is gelegen in een prestigieus gebied van Andorra, een paar meter
van het centrum.

De woning is gebouwd op een perceel van 636 m² en is verdeeld in 4 woonlagen met
luxe materialen zoals massief hout en marmer.

Op de benedenverdieping is er een ruime garage van 390 m² voor 10 voertuigen met
een bijkeuken en een wijnkelder, een toilet, technische ruimte, bijkeuken en een
appartement met keuken en woonkamer voor bedienend personeel.

Op de begane grond is de hoofdingang van de woning met een grote hal, een split-
lounge met banken en een tv-ruimte en open haard, een luxe eetkamer en keuken,
allemaal met grote ramen met uitzicht. Vanuit alle kamers hebben we toegang tot
een zonnige tuin van 400 m².

Op de eerste verdieping hebben we 3 tweepersoonsslaapkamers met 2 badkamers en
een grote suite met een ruime badkamer en kleedkamer.

Op de bovenste verdieping is er een tweede lounge met een thuisbioscoop,
studeerkamer en vervolgens een studiokamer met een vleugel.

De villa heeft een totaal van 907 m² in het centrum van Andorra, een zeer exclusief
eigendom ...

lucasfox.co.nl/go/and3457

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Prive garage, Lift, Houten vloeren,
Marmeren vloeren, Monumentale details,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Airconditioning, Alarm, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Open haard, Thuis bioscoop, Uitzicht,
Verwarming
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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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