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Andorra »  Escaldes »  AD700

5
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5
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406m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Huis met 5 slaapkamers te koop gelegen in de
prestigieuze woonwijk Can Diumenge in Escaldes,
Andorra, met een tuin en een panoramisch uitzicht

Dit fantastische huis te koop is gelegen in de exclusieve woonwijk van Can Diumenge.

De accommodatie heeft een oppervlakte van 406 m² en is verdeeld over 4
verdiepingen. Het heeft ook 180 m² aan tuinen en terrassen.

De buitenkant van het huis is van een typische Pyrenese stijl, een combinatie van
steen en hout, en het moderne interieur biedt hoogwaardige afwerking.

Het huis ligt op het zuiden en geniet de hele dag zon en een spectaculair uitzicht over
de vallei.

Op de bovenste verdieping bevindt zich een prachtige master slaapkamer met een
oppervlakte van 118m² met een kleedkamer, een ruime badkamer met een douche en
een jacuzzi, een spectaculair uitzicht en een woonkamer met een open haard.

Op de andere verdiepingen vindt u 2 slaapkamers met badkamer, een slaapkamer
met tweepersoonsbed, een slaapkamer met eenpersoonsbed en nog een complete
badkamer.

De grote woonkamer beschikt over een moderne open haard en verschillende
toegangen tot verschillende terrassen met een panoramisch uitzicht.

Er is ruime parkeergelegenheid voor 4 auto's.

lucasfox.co.nl/go/lfa187

Tuin, Terras, Lift, Parkeerplaats
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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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