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OMSCHRIJVING

Volledig gerenoveerd luxe duplex penthouse te koop op 2
minuten van het centrum van Andorra la Vella, met een
sensationeel uitzicht over de vallei.
Dit indrukwekkende duplex penthouse bevindt zich in een privéwoonwijk met een
conciërgeservice, op slechts 2 minuten van het centrum van Andorra la Vella.
Het is ingericht en volledig gerenoveerd door een prestigieus lokaal bedrijf, met
afwerkingen van de hoogste kwaliteit; het heeft 170 m², verdeeld over 2 verdiepingen.
Op de onderste verdieping is een grote woonkamer met een open haard en toegang
tot het terras met een jacuzzi. Er is een open keuken met een eiland in het midden,
dat fungeert als een scheiding tussen de keuken en de eetkamer.
Op deze verdieping is ook een volledige gastenbadkamer. Een moderne stalen en
glazen trap brengt ons naar de tweede verdieping waar we suites met 2 slaapkamers
vinden. Een grote suite met een designbadkuip en een moderne douche met een
glazen plafond, en nog een suite, ontworpen voor kinderen, met inbouwkasten en
een eigen badkamer en toegang tot het terras.

lucasfox.co.nl/go/and4783
Uitzicht op de bergen, Terras, Jacuzzi,
Conciërge service, Prive garage, Lift,
Klassieke bouwstijl, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Vloerverwarming, Berging,
Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Service lift, Uitzicht,
Verwarming, Waterput

Het appartement heeft 2 parkeerplaatsen en een berging van bijna 90 m², aangepast
om te gebruiken als een serviceflat of een multifunctionele ruimte voor elk gebruik.
Een werkelijk prachtig luxe duplex penthouse op 5 minuten van het centrum van
Andorra la Vella.
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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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