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Andorra »  St Julià de Lòria »  AD600
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DESCRIÇÃO

Espetacular propriedade de 6 quartos à venda em San
Julià de Lòria, com acabamentos de qualidade
excepcional, piscina aquecida e vistas incríveis

Esta magnífica vila de luxo à venda está localizada no sul do Principado de Andorra,
em uma área ensolarada e tranquila, com vistas deslumbrantes. 
É uma das propriedades mais bonitas do país e, sem dúvida, é a mais espetacular à
venda hoje. 
A villa mede 1.300 m² e desfruta de áreas e janelas espaçosas que oferecem muita luz
natural em toda a casa e vistas incríveis do vale e das montanhas circundantes. 
A propriedade oferece um quarto principal com banheiro privativo, 3 quartos duplex
com banheiros privativos e uma área de hóspedes com 2 quartos adicionais com
banheiros privativos e uma sala de estar com lareira. 
A sala de estar / jantar com altura tripla se abre para um terraço e um jardim e
também possui uma adega incrível com decoração excepcional e alguns dos melhores
vinhos do mundo. 
Esta propriedade espetacular tem uma fantástica piscina aquecida coberta e uma
área de academia. 
A propriedade foi projetada com acabamentos da mais alta qualidade e atenção
especial foi dada aos detalhes, incluindo o uso de plafons em forma de constelação
em alguns dos quartos.

lucasfox.pt/go/lfa178

Vistas à montanha, Terraço,
Piscina coberta , Piscina climatizada,
Piscina, Jardim, Spa, Private garage,
Ginásio, Elevador, Tectos altos, Parquet,
Luz natural, Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Interior, Exterior,
Despensa, Cozinha equipada, Chaminé,
Biblioteca, Armários empotrados ,
Aquecimento, Alarme
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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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