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REF. AND26631

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum med 200m² terrass till salu i St Julià de Lòria
Andorra »  St Julià de Lòria »  AD600

4
Sovrum  

4
Badrum  

300m²
Planlösning  

1.000m²
Totalyta  

200m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Underbart hus med 4 sovrum, med mycket hög kvalitet
och spektakulär panoramautsikt, till salu i ett mycket
exklusivt bostadsområde i Sant Julià de Lòria, Andorra.

Mycket exklusivt hus med en totalrenovering, på en tomt på 1 000 m² och fördelat på
3 våningar. Dessutom har huset material av högsta kvalitet och totalt 4 sovrum.

Bottenvåningen har ett mycket rymligt vardagsrum med matsal och en dubbelsidig
öppen spis som avgränsar båda områdena. Båda utrymmena har tillgång till en stor
terrass med olika områden och nivåer (chill-out-område, grillplats) som erbjuder
spektakulär panoramautsikt över dalen och långa soltimmar under hela året. Därefter
hittar vi ett fullt utrustat kök med avancerade apparater och gott om
förvaringsutrymme. Denna våning kompletteras med den stora master-sviten, som
har ett eget badrum, samt ett stort omklädningsrum för din komfort.

Den övre våningen har två dubbelrum, två badrum och ett hemmakontor.

På nedre våningen hittar vi garaget med plats för två fordon. Vi hittar också de
tekniska rummen, samt en liten lägenhet med oberoende tillgång som har ett pentry,
ett litet omklädningsrum, ett badrum och ett sovrum, perfekt för dina gäster eller
personal.

Stora fönster dominerar i huset för att njuta av den naturliga omgivningen. Det har
parkettgolv av högsta kvalitet i alla rum, samt keramikgolv i husets våtrum.

Ett idealiskt hem för människor som söker maximal avskildhet och lugn, i en idyllisk
miljö.

lucasfox.se/go/and26631

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
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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