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OMSCHRIJVING

Exclusief huis met 8 slaapkamers met hoogwaardige
afwerking en een prachtig uitzicht op de vallei, te huur in
een van de meest prestigieuze gemeenschappen in
Andorra, in Escaldes-Engordany.

Dit prachtige moderne huis is gelegen in de meest gewilde omgeving van Andorra en
heeft een ideale locatie om te genieten van rust en stilte, met ongelooflijke
woonruimtes en een prachtig uitzicht op de hele hoofdstad en de Madriu-vallei. Dit
alles zonder de nabijheid van het centrum op te geven.

Het huis, op een groot perceel met prachtige tuinen, is omgeven door groen, wat een
weelderige en privéomgeving biedt. Er zijn ook terrassen op elk niveau, van waaruit u
kunt profiteren van het perfecte weer en genieten van een diner in de buitenlucht
met alle comfort. De woonkamers hebben kamerhoge glazen ramen en schuifdeuren
die de binnen- en buitenruimte versmelten, terwijl de terrassen op de begane grond
en aan de bovenkant van het huis profiteren van de ongelooflijke locatie om te
genieten van het panoramische uitzicht op de Madriu Vallei. Alle kamers van het huis
zijn ruim, luxueus en met hoogwaardige afwerking. Het heeft een lift, airconditioning
warm / koud, garage en oprit met veiligheidsdeuren, evenals accommodatie voor
personeel en gasten.

We hebben toegang tot de tweede verdieping, die een grote hal met inbouwkasten
heeft, die toegang geeft tot de rest van het huis. De hoofdslaapkamer heeft een eigen
badkamer met een Italiaanse douche, een schoenenrek, een indrukwekkende
kleedkamer en een eigen toegang tot het terras met spectaculair uitzicht. De twee
slaapkamers die deze kamer completeren, hebben ook een eigen badkamer, een met
een bad en de andere met een Italiaanse douche en inbouwkasten.

De derde verdieping herbergt een ruime woonkamer met een designer open haard,
evenals een thuisbioscoop. Deze kamer biedt ook twee ruime en lichte suites, met
een eigen badkamer, een met een Italiaanse douche en de andere met een bad,
beide met toegang tot het terras met een fantastisch uitzicht.

lucasfox.co.nl/go/andr21498

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin, Jacuzzi,
Spa, Gym, Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Marmeren vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Barbecue, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Nieuwbouw,
Open haard, Rolstoeltoegankelijk,
Speelplaats, Thuis bioscoop, Uitzicht,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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De eerste verdieping biedt een spectaculaire woonkamer met kamerhoge ramen die
het huis met natuurlijk licht overspoelen en toegang geven tot de prachtige tuin die
dit hele niveau omringt en met een prachtig uitzicht over de hele vallei. Naast de
woonkamer hebben we een eethoek, een bar en een gastentoilet. Op dit niveau
vinden we ook de luxe volledig uitgeruste keuken met hoogwaardige apparatuur,
centraal eiland, naast de ontbijtruimte.

De begane grond heeft een grote polyvalente ruimte met veel persoonlijkheid.
Momenteel wordt het gebruikt als een evenementenruimte, gecombineerd met een
ruimte met een biljarttafel, een overdekte barbecue, een eethoek en een woonkamer,
evenals een keuken exclusief voor evenementen. Hierna hebben we een ruime kelder
met een centrale tafel voor wijnproeverijen en een opslagruimte. Vervolgens vinden
we de spa die bestaat uit een volledig uitgeruste fitnessruimte met hamam en
overdekte jacuzzi, chromotherapie, evenals een kleedkamer met een douche en
toilet. Dit huis is ontworpen om ten volle te genieten van buitenruimtes, omdat het
vanuit de spa en de evenementenruimte toegang heeft tot de tuin, met voldoende
ruimte om te ontspannen en buiten te dineren. Om deze verdieping te voltooien,
vinden we een grote wasruimte en een ruimte gewijd aan het bedienend personeel,
met drie slaapkamers, twee dubbele, een badkamer en een keuken met toegang tot
een bescheiden tuin.

Ten slotte vinden we op de ondergrondse verdieping een garage met een capaciteit
voor 10 voertuigen met directe toegang tot het huis.

Dit elegante familiehuis biedt een spectaculair uitzicht op Andorra en een modern en
gezellig interieur, evenals afwerkingen van de beste kwaliteit door het hele huis. Een
uitstekende gelegenheid voor liefhebbers van rust en natuur. Neem contact met ons
op voor meer informatie of om een bezoek te regelen.
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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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	Exclusief huis met 8 slaapkamers met hoogwaardige afwerking en een prachtig uitzicht op de vallei, te huur in een van de meest prestigieuze gemeenschappen in Andorra, in Escaldes-Engordany.

