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Penthouse met 3 slaapkamers te koop in Ordino, Andorra,
met directe lift, ruime parkeergelegenheid en
panoramisch uitzicht
Dit prachtige penthouse te koop is gelegen in de prachtige stad Ordino.
Het pand is verdeeld over 3 niveaus, allemaal met een spectaculair uitzicht.
De onderste verdieping biedt een ensuite slaapkamer met een ruime badkamer met
een ligbad, een slaapkamer met tweepersoonsbed en een extra badkamer. Beide
slaapkamers hebben grote ramen die een prachtig uitzicht op de bergen bieden. Er is
een lift die u rechtstreeks vanaf de parkeerplaats naar deze verdieping brengt.

lucasfox.co.nl/go/lfa220
Terras, Lift, Parkeerplaats

Op de middelste verdieping is er een dubbele hoogte woon / eetkamer met grote
ramen, een open haard en toegang tot een terras met panoramisch uitzicht, en een
volledig uitgeruste keuken.
Op de bovenste verdieping is er een ensuite slaapkamer en een woonkamer met een
slaapbank.
Het penthouse wordt volledig gemeubileerd aangeboden met alle apparatuur
inbegrepen en is direct klaar om te betrekken.
Het pand biedt ook 2 grote parkeerplaatsen en 2 opslagruimtes.
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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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