
REF. LFA178

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Te koop
Excellent 6 Slaapkamer huis / villa te koop in St Julià de Lòria, Andorra
Andorra »  St Julià de Lòria »  AD600

6
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.300m²
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

Spectaculair onroerend goed met 6 slaapkamers te koop
in San Julià de Lòria, met een afwerking van uitzonderlijk
hoge kwaliteit, een verwarmd zwembad en een
adembenemend uitzicht

Deze prachtige luxe villa te koop is gelegen in het zuiden van het Prinsdom Andorra,
in een rustige en zonnige omgeving met prachtig uitzicht.

Het is een van de mooiste eigendommen van het land en zonder twijfel het meest
spectaculaire eigendom dat momenteel te koop staat.

De villa meet 1.300 m² en beschikt over ruime ruimtes met grote ramen die zorgen
voor veel natuurlijk licht door het hele huis en een prachtig uitzicht over de vallei en
de omliggende bergen.

Het pand biedt een grote slaapkamer met eigen badkamer, 3 duplex-slaapkamers
met eigen badkamer en een ruimte voor gasten met nog 2 slaapkamers met eigen
badkamer en een woonkamer met een open haard.

De woon-/eetkamer met driedubbele hoogte komt uit op een terras en een tuin en
beschikt ook over een ongelooflijke wijnkelder met een uitzonderlijke inrichting en
enkele van 's werelds beste wijnen.

Dit uitstekende pand heeft een fantastisch verwarmd binnenzwembad en een
fitnessruimte.

Het pand is ontworpen volgens de hoogste normen met uitzonderlijke aandacht voor
detail, waaronder plafondlampen met sterrenbeelden in sommige slaapkamers.

lucasfox.co.nl/go/lfa178

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Spa, Prive garage, Gym,
Lift, Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm, , 
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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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