
IN PRIJS VERLAAGD

REF. LFA190

993.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Alt Urgell, Andorra
Andorra »  Alt Urgell »  25712

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

640m²
Plattegrond  

1.443m²
Perceeloppervlakte

+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

Huis met 3 slaapkamers en een prachtige tuin met
prachtig uitzicht op het omliggende landschap en de
bergen te koop in Alt Urgell.

Dit prachtige huis te koop in Alt Urgell is gelegen in het exclusieve golfresort Aravell
midden in de natuurlijke omgeving, op een bevoorrechte locatie op een heuvel met
spectaculair uitzicht op de golfbaan en de bergen.

Het huis heeft een traditionele bergstijl met moderne accenten, zoals kamerhoge
ramen die uitkijken op de tuin. De mooie tuin omringt het huis en heeft een barbecue
aan de achterzijde en een grasveld aan de voorzijde. Het omvat een 800 jaar oude
olijfboom en andere unieke planten. Er is ook een werkende put die wordt gebruikt
om de tuin te irrigeren en drinkwater biedt.

De inrichting van het huis is praktisch en comfortabel, aangezien de hoofdvertrekken
zich op de begane grond bevinden. De woning is te betreden vanuit de garage of
direct via de tuin. Eenmaal binnen vinden we de woonkamer met open haard, een
lichte eetkamer, het kantoor en de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer met
een hydromassagebad en een kleedkamer. Aan de andere kant vinden we de keuken
met een kookeiland en nog een ontvangstruimte. Er zijn ook twee
tweepersoonsslaapkamers met toegang tot de tuin, evenals twee badkamers.

Op de eerste verdieping is er een polyvalente ruimte of bioscoopzaal met houtkachel
en een terras met panoramisch uitzicht.

De garage heeft een capaciteit voor zes auto's, evenals twee opslagruimten of
kelders.

Het huis is voorzien van airconditioning en verwarming op zonnepanelen.

Neem contact op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/lfa190

Tuin, Terras, 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.

REF. LFA190

993.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Alt Urgell, Andorra
Andorra »  Alt Urgell »  25712

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

640m²
Plattegrond  

1.443m²
Perceeloppervlakte

+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

	Huis met 3 slaapkamers en een prachtige tuin met prachtig uitzicht op het omliggende landschap en de bergen te koop in Alt Urgell.

