
REF. CER26129

3 400 000 € Golf fastighet - Till salu
Excellent golf fastighet med 5 Sovrum till salu i La Cerdanya, Spanien
Spanien »  La Cerdanya »  17539

5
Sovrum  

7
Badrum  

714m²
Planlösning  

2.330m²
Totalyta

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.se Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusivt hem i Bolvir golfbana med fantastisk utsikt över
Masella och Cadí-bergskedjan.

Detta lyxiga hus ligger på La Cerdanyas mest exklusiva golfbana och har fantastisk
utsikt över Masella och bergskedjan Sierra del Cadí, både från trädgårds veranda och
från poolen.

Denna fastighet är ordnad över tre nivåer och erbjuder alla bekvämligheter och
eleganta, eleganta finish av högsta kvalitet hela tiden.

Bottenvåningen har en hall, ett rymligt vardagsrum, en matsal, ett kök med en stor ö
och avancerade apparater, fyra sovrum i svitstil och ett gästbadrum.

På första våningen hittar vi ett rum för ett kontor, ett komplett badrum med jacuzzi
och ett sovrum.

Slutligen har bottenvåningen ett rymligt vardagsrum, ett komplett badrum, en
tvättstuga och ett rum som används för förvaring.

Ett idylliskt familjehem med vacker naturlig utsikt i La Cerdanya.

lucasfox.se/go/cer26129

Utsikt över bergen, Trädgård, Jacuzzi,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga, Öppen spis,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Chill out plats
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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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