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ÖVERBLICK

Lyxig lägenhet med 3 sovrum, 2 terrasser och utsikt i en
byggnad med bara 2 bostäder per våning och privat
parkering i en unik naturomgivning.

Lucas Fox presenterar Les Terrasses Luxury Complex, en exklusiv ny utveckling i
bostadsområdet Solà del Tarter, nära skidorten Grandvalira.

Denna rustika byggnad ligger i El Tarter, en idyllisk stad bestående av låga hus i en
unik bergig natur. Les Terrasses Luxury Complex är uppdelat i 4 våningar med 2
lägenheter per våning, för att garantera din maximala integritet och lugn.

Den här fastigheten ligger på första våningen och är 105 m² stor. Vid inresan leder
hallen till vänster till ett rymligt och ljust vardagsrum / matsal. Detta utrymme
inkluderar ett utmärkt kök med märken som Nolte, utrustad med induktionskokare,
multifunktionell elektrisk ugn med tillagningstid för programmering, mikrovågsugn,
teleskopisk utsug, diskmaskin, kylskåp och rostfritt handfat. Dagsområdet har tillgång
till en magnifik terrass på nästan 12 m², perfekt för att organisera möten med vänner
och familj, äta utomhus eller koppla av medan du beundrar omgivningen.

Återvänd till hallen och till höger passerar vi till nattområdet, som består av 3 sovrum
och 2 badrum. Badrummen, med duschar, njuter av märken som Porcelanosa.
Nattområdet drar också nytta av tillgång till en annan terrass, till och med större än
dagområdet, med en yta på 26 m².

Husen har designats med höga specifikationer, så att du kan njuta av en mycket
bekväm livsstil. De njuter av trippelglas, elektriska radiatorer och en pelletskamin för
vintern, videointercom, inbyggda garderober, laminatparkett och en säker dörr.

Som om detta inte var tillräckligt kan du köpa en parkeringsplats för 2 eller 3 bilar på
nedre våningen i byggnaden från 49 000 euro, som kan nås inifrån eller utanför
byggnaden.

Utan tvekan det perfekta tillfället för en familj som älskar utomhussporter och natur.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/and26998

Utsikt över bergen, Terrass, Naturligt ljus,
Utsikt, Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system
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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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