
SÅLD

REF. AND10694

1 050 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum med 12m² terrass till salu i Grandvalira Skidort, Andorra
Andorra »  Grandvalira Skidort »  AD200

3
Sovrum  

3
Badrum  

204m²
Planlösning  

12m²
Terrass

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En avancerad lägenhet med balkong och ytbehandlingar
av hög kvalitet, med automatiserad hemteknologi i hela
fastigheten, till salu i en helt ny byggnad.

Denna höga yta på 204 m² med 3 sovrum finns i en helt ny byggnad i området Vila,
Encamp, bara några minuters promenad från skidorten Grandvalira. Byggnaden har 2
fastigheter på varje våning, med undantag för översta våningen, sjätte våningen och
bottenvåningen, som bara har en fastighet per våning. Denna lägenhet finns i block B,
med en exklusiv conciergetjänst och privat tillgång till parkering.

Lägenheten erbjuder en vardagsrum-matsal och ett kök med en liten matplats och
tillgång till tvättstugan. Dessutom har vardagsrummet, liksom köket, tillgång till en
liten balkong med fantastisk utsikt. Det finns också 3 ljusa, dubbla sovrum och 3
badrum (ett av sovrummen är badrum).

Hemmet har högkvalitativa ytor och inkluderar ett domotiskt system i hela
lägenheten, elektriska persienner, golvvärme i huvudbadrummet och ett kök utrustat
med elektriska apparater från SieMatic och Gaggeneau, Climalit och Technal fönster,
inredning från Carré, trägolv och Grohe VVS.

Slutligen innehåller det 2 parkeringsplatser i ett garage och ett förråd i samma
byggnad.

lucasfox.se/go/and10694

Utsikt över bergen, Portvakt,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong

REF. AND10694

1 050 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum med 12m² terrass till salu i Grandvalira Skidort, Andorra
Andorra »  Grandvalira Skidort »  AD200

3
Sovrum  

3
Badrum  

204m²
Planlösning  

12m²
Terrass

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/and10694
https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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