REF. AND36109

550.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Nova construção Quartos à venda em Alt Urgell, Andorra
Andorra » Alt Urgell » 25712
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Contacte-nos sobre esta propriedade
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.pt

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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DESCRIÇÃO

Moradia isolada de 170 m² de nova construção com jardim
à venda em frente ao campo de golfe Aravell, com vista
panorâmica da Sierra del Cadí.
Lucas Fox apresenta esta moradia unifamiliar num empreendimento de construção
nova, atualmente em construção, localizado na magnífica zona residencial do Campo
de Golfe Aravell.
A casa tem uma área construída de 170 m², distribuídos em um andar, com espaços
abertos e bem iluminados, graças às suas grandes janelas que permitem a entrada de
luz natural e admirar o ambiente natural que circunda a casa.
Eles têm três quartos, todos com banheiro privativo, além de um banheiro adicional
para atender os hóspedes. A zona diurna é composta por uma espaçosa sala de
jantar aberta para a cozinha de 66 m², o que cria um espaço muito acolhedor e de
onde se pode desfrutar de vistas panorâmicas sobre o campo de golfe e a sua
envolvente. A casa tem um jardim privado e área de estacionamento exterior.

lucasfox.pt/go/and36109
Vistas à montanha, Jardim, Terraço,
Private garage, Luz natural, Parquet,
Radiadores para pavimento, Aquecimento,
Armários empotrados , Chaminé, Churrasco,
Cozinha equipada, Exterior,
Janelas de vidro duplo , Obra nova,
Permitido animais, Vistas

Casa ideal como segunda residência ou para os amantes do golfe, que terão acesso
direto ao campo a poucos metros da casa e muitas mais vantagens no clube.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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