
VERKOCHT

REF. AND9588

208.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Grandvalira Ski area, Andorra
Andorra »  Grandvalira Ski area »  AD100

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

80m²
Plattegrond

+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

Uitstekend, gloednieuw appartement met een prachtig
uitzicht op de hellingen te koop in Tarter. Inclusief een
opslagruimte en een parkeerplaats in de garage.

Fantastisch, gloednieuw appartement gelegen in de urbanisatie Gran Sol in El Tarter,
op slechts 400 meter van de pistes.

Het meten van 80 m ² het appartement heeft een praktische en comfortabele lay-out.
We komen het appartement binnen in een hal die leidt naar de keuken met houten
fittingen en woonkamer in een open ruimte. Vanuit de woonkamer heeft u een
panoramisch uitzicht op de skipistes van Grandvalira. De oriëntatie op het zuiden
zorgt ervoor dat het appartement elke dag veel zonuren heeft.

Het nachtgedeelte heeft 2 royale slaapkamers met ingebouwde kasten. Een van de
slaapkamers heeft een uitgang naar een terras met een prachtig uitzicht. De moderne
badkamer heeft een bad en beschikt over materialen en afwerkingen van de hoogste
kwaliteit.

Een parkeerplaats is inbegrepen die gemakkelijk kan worden bereikt, evenals een
opslagruimte in hetzelfde gebouw.

Gezien het prachtige uitzicht en de onovertroffen locatie, is dit appartement ideaal
om te skiën met familie of vrienden.

lucasfox.co.nl/go/and9588

Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Modernistisch gebouw,
Verwarming, Verhuur licentie, Exterior,
Dubbel glas, Beveiliging, Berging, Balkon

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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