
VERKOCHT

REF. AND26999

595.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer appartement met 37m² terras te koop in Grandvalira Ski
area
Andorra »  Grandvalira Ski area »  AD100
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OMSCHRIJVING

Hoogwaardige woning met 3 slaapkamers, 2 terrassen en
uitzicht in een gebouw met slechts 2 woningen per
verdieping en eigen parkeerplaats in een unieke
natuurlijke omgeving.

Lucas Fox presenteert Les Terrasses Luxury Complex, een exclusieve
nieuwbouwproject in de woonwijk Solà del Tarter, vlakbij het skigebied Grandvalira.

Dit rustieke gebouw ligt in El Tarter, een idyllisch stadje met lage huizen in een
unieke bergachtige natuurlijke omgeving. Les Terrasses Luxury Complex is verdeeld
over 4 verdiepingen met 2 appartementen per verdieping, om uw maximale privacy
en rust te garanderen.

Deze bijzondere woning is gelegen op de eerste verdieping en meet 105 m². Bij
binnenkomst leidt de hal naar rechts naar een ruime en lichte woon-eetkamer. Deze
ruimte is voorzien van een uitstekende keuken met merken als Nolte, voorzien van
inductiekookplaat, multifunctionele elektrische oven met kooktijdprogrammeur,
magnetron, telescopische afzuigkap, vaatwasser, koelkast en RVS spoelbak. Het
daggedeelte biedt toegang tot een prachtig terras van bijna 12 m², ideaal voor het
organiseren van bijeenkomsten met vrienden en familie, buiten eten of ontspannen
terwijl u de omgeving bewondert.

Als we terugkeren naar de hal en aan de linkerkant, gaan we naar het nachtgedeelte,
dat uit 3 slaapkamers en 2 badkamers bestaat. De badkamers, met douches, genieten
van merken als Porcelanosa. Het nachtgedeelte profiteert ook van toegang tot een
ander terras, zelfs groter dan dat van het daggedeelte, met een oppervlakte van 25
m².

De huizen zijn ontworpen met hoogwaardige afwerkingen, zodat u kunt genieten van
een zeer comfortabele levensstijl. Ze genieten van driedubbele beglazing, elektrische
radiatoren en een pelletkachel voor de winter, video-intercom, inbouwkasten,
laminaatparket en een beveiligde deur.

Alsof dit nog niet genoeg is, koopt u op de benedenverdieping van het gebouw vanaf
49.000 euro een parkeerbox voor 2 of 3 auto's, die zowel van binnen als van buiten te
betreden is.

lucasfox.co.nl/go/and26999

Uitzicht op de bergen, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Verwarming, Uitzicht,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer
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Zonder twijfel de perfecte gelegenheid voor een gezin dat van buitensport en natuur
houdt. Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te
plannen.

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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