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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Grandvalira Skidort, Andorra

Llac Blau är en helt ny utveckling belägen i det soliga området El Tarter i Canillo,
några minuters promenad från skidbackarna i Grandvalira.

Denna mysiga och soliga designlägenhet är 133 m² fördelad enligt följande:

För det första hittar vi ett ljust och elegant vardagsrum med en rymlig matplats och
tillgång till en terrass, utrustad med en fantastisk jacuzzi och underbar utsikt.
Därefter har vi ett stort öppet kök fullt utrustat med alla apparater och en frukostbar.
Granne hittar vi en gästtoalett följt av en tvättstuga.

Sovrummet har en master svit med omklädningsrum och ett eget badrum med badkar
och dusch. Det har också två dubbelrum med ett badrum som serverar dem.

Denna fantastiska lägenhet presenteras med hög kvalitet finish. Tack vare sin
orientering har den en perfekt sol exponering. Dessutom har den ett förråd och en
parkeringsplats.

Det är det idealiska hemmet för dem som vill njuta av förmånerna och
bekvämligheterna i ett lugnt område. Det är också perfekt för bergälskare, med flera
vägar för vandring runt det eller andra aktiviteter mitt i naturen. Dessutom ligger det
mycket nära Grandvaliras skidbackar. Denna utveckling kommer att vara redo för
leverans i april 2021.

lucasfox.se/go/and22747

Utsikt över bergen, Terrass, Jacuzzi, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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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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