
SÅLD

REF. AND20587

1 395 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 5 Sovrum med 36m² terrass till salu i Ordino, Andorra
Andorra »  Ordino »  AD300

5
Sovrum  

5
Badrum  

333m²
Planlösning  

36m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Lyxig takvåning på 333 m² med magnifik utsikt och en
terrass på 36 m² till salu i centrum av Ordino, med 3
parkeringsplatser och 2 förråd ingår.

Detta utsökta hus erbjuder en byggd yta på 333 m² uppdelad på 2 våningar som är
anslutna med trappor. Utrymmet fördelas enligt följande:

Nedre våningen består av en stor hall som leder till 2 sovrum med privata badrum
och ett dubbelrum med ett komplett badrum mittemot. Det finns ytterligare ett
sovrum på denna våning som för närvarande används som gym. Alla rum har tillgång
till en terrass.

På övervåningen hittar vi dagområdet, som består av ett rymligt, fullt utrustat
köksdynrum. Nästa är det ett rymligt och ljust vardagsrum och en toalett. Både
vardagsrummet och köket har tillgång till en rymlig terrass. Detta golv drar också
nytta av ett rum som används som kontor med direkt tillgång till den glaserade
sideterrassen. Nattområdet som består av sovrummet, med eget omklädningsrum,
tillgång till terrassen och badrum, kompletterar fastigheten.

Slutligen, på undergolvet hittar vi 3 parkeringsplatser och 2 förråd.

Kontakta oss för mer information eller för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/and20587

Utsikt över bergen, Terrass, Jacuzzi, Gym,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Bibliotek
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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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	Lyxig takvåning på 333 m² med magnifik utsikt och en terrass på 36 m² till salu i centrum av Ordino, med 3 parkeringsplatser och 2 förråd ingår.

