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ÖVERBLICK

Elva investeringslägenheter med 2 sovrum med parkering
och förråd, till salu i ett skidkomplex i Arinsal, Vallnord,
bara 50 meter från skidliftarna.

Detta bostadsområde ligger i den charmiga staden Arinsal, bara 50 meter från
skidliftarna som ger tillgång till Vallnords skidort.

Den består av 11 lägenheter med 2 sovrum, med 11 parkeringsplatser och 11
förrådsrum.

Lägenheterna har en fantastisk design, med ett ljust vardagsrum med matplats med
öppet kök och tillgång till en terrass. Därefter arrangeras nattområdet med två
dubbelrum och ett komplett badrum med dusch.

Alla kvarter har lifttillgång till toppen av byggnaden varifrån linbanan tar oss till
Vallnord Arinsal / Pal skidbackar.

Detta är ett utmärkt tillfälle att skaffa en lägenhet för personligt bruk. Det kan också
vara ett magnifikt investeringshem med stor potentiell avkastning tack vare sitt
fantastiska läge, perfekt för skidälskare.

Vänligen kontakta för mer information.

lucasfox.se/go/and27432
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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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