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ÖVERBLICK

Lägenhet i ett bostadskomplex av studior och 1, 2 och 3
sovrum till salu, beläget nära skidbackarna i Grandvalira,
Andorra. En utmärkt investeringsmöjlighet.

Denna skidort ligger i den charmiga staden Soldeu och består av 6 kvarter med
studior och lägenheter med 1, 2 och 3 sovrum. Det finns lägenheter och studior som
passar alla smaker, från lägenheter med ett sovrum till rymliga familjerum med 3
sovrum.

Alla kvarter har tillgång med hiss till byggnaden och några meter bort hittar vi
ingången till skidområdet Grandvalira.

Denna lägenhet har rymliga rum med mycket naturligt ljus, tack vare dess inriktning.
Vi välkomnas till ett rymligt och ljust rum som inkluderar vardagsrummet och öppet
kök med alla nödvändiga möbler och utrustning.

Detta utrymme leder till sovrummet med inbyggda garderober för maximal komfort.
Ett badrum slutför distributionen. Dessutom erbjuder det tillgång till terrassen, där
du kan njuta av den naturliga omgivningen och lugn och ro.

Denna lägenhet har en parkeringsplats och ett förråd i samma byggnad.

Detta bostadsområde erbjuder ett utmärkt tillfälle att förvärva en lägenhet för
personligt bruk eller som en investering; det har en stor potentialavkastning tack vare
sitt fantastiska läge, perfekt för entusiaster för bergsport.

lucasfox.se/go/and23231

Utsikt över bergen, Terrass, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster
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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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