
VERKOCHT

REF. CER28817

550.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in La Cerdanya, Spanje
Spanje »  La Cerdanya »  17529

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

176m²
Plattegrond

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.co.nl Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Laatste kans voor wie op zoek is naar een uniek huis in
Cerdanya, op 1 km van Puigcerdá en zeer dicht bij de
Catalaanse, Franse en Andorrese skigebieden.

De promotie is gelegen in het charmante dorpje Age naast de kleine kerk die dateert
uit de Middeleeuwen en met landelijk uitzicht op de muren. Dit is de volledige
rehabilitatie van twee hutten in Ceretana, gerestaureerd met het grootste respect en
met behoud van alle details van hun oude structuur.

Alleen het laatste huis van de 5 oorspronkelijk geprojecteerde blijft beschikbaar. Het
huis is verdeeld over 2 verdiepingen met stenen muren. Op de begane grond vinden
we een hal, woonkamer en volledig uitgeruste keuken-eetkamer, ideale ruimtes om
magische momenten te delen rond een goede tafel met vrienden en familie. Het
heeft ook een zeer ruime complete badkamer en een eenpersoonskamer. Op de
eerste verdieping zijn er 2 slaapkamers met een fantastisch uitzicht en een tweede
complete badkamer.

Het huis is uitgerust met verwarming op gas, onderverdeeld in verdiepingen om het
hoogste niveau van comfort te verkrijgen en met een domoticasysteem om het leven
van de nieuwe eigenaren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het huis kijkt uit op een
gemeenschappelijke tuin van 280 m² met een zwembad en privéruimte.

De promotie heeft alles wat nodig is voor diegenen die waarde hechten aan het
comfort van het leven in het centrum van de stad, maar met maximale privacy en
omgeven door een oase van rust en kalmte

lucasfox.co.nl/go/cer28817

Tuin, Volledig uitgeruste keuken,
Open haard, Exterior
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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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