
REF. CER37423

380.000 € Appartement - Te koop
5 Slaapkamer appartement te koop in La Cerdanya, Spanje
Spanje »  La Cerdanya »  17520

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

124m²
Plattegrond

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

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


OMSCHRIJVING

5-slaapkamer duplex appartement met fantastisch
uitzicht op de vallei en in zeer goede staat te koop in
Puigcerdà, La Cerdanya.

Duplex appartement zeer goed gelegen in het centrum van Puigcerdà, op een paar
minuten lopen van de Plaza del Campanar.

Op de begane grond vinden we een grote hal die ons toegang geeft tot een volledig
ingerichte gesloten keuken. Vervolgens vinden we een woon-eetkamer op het oosten,
ideaal om de fantastische zonsopgangen vanaf het terras te bewonderen. Op deze
verdieping hebben we ook een complete badkamer en een nachtgedeelte bestaande
uit een eenpersoonskamer en een grote tweepersoonskamer met een balkon, beide
inbouwkasten. Alle kamers op de begane grond liggen aan de buitenzijde, behalve de
badkamer.

Op de bovenverdieping bevinden zich twee grote zolderslaapkamers die zijn voorzien
van inbouwkasten om te profiteren van de niet-toegankelijke ruimte onder het dak.
Evenzo biedt het een complete badkamer met een ligbad en een polyvalente ruimte,
ook met schuine plafonds, die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt,
zoals slaapkamers of een speelkamer. Zowel de trap als alle kamers op deze
verdieping hebben Velux-ramen om de ruimte licht te geven.

De woning heeft een grote afgesloten garage op straatniveau met voldoende ruimte
voor een auto en een berging. Het heeft aerothermische verwarming.

Neem contact op met Lucas Fox La Cerdanya voor meer informatie of om een bezoek
te regelen.

lucasfox.co.nl/go/cer37423

Uitzicht op de bergen, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inbouwkasten, Exterior, Balkon
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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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