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ÖVERBLICK

Fristående villa med en trädgård på 379 m² till salu i Sant
Julià de Lòria.

Hus i söderläge mitt i naturen, 4 minuter från Sant Juliàs centrum. Detta 22-åriga hus
har nyligen byggt ytor, men eftersom det gränsar till kommunal mark på två sidor gick
det inte att bygga på framsidan. Den ligger på 1 050 meters höjd så det är inga
snöproblem, drygt en kilometer från staden Sant Julià på väg eller 4 minuter till fots
på kommunal väg.

Detta magnifika individuella hus består av fyra våningar.

Med början på nedre våningen hittar vi en öppen yta på 112 m² med tillgång till
huvudträdgården, som rymmer ett spelområde, en projektor med duk, ett industrikök,
ett bord för tio personer och gott om förvaringsutrymme. Det finns ett projekt för att
installera en inomhuspool.

Vi fortsätter med garaget, med kapacitet för fyra stora fordon, verkstad, 48
linjärmeters förråd, badrum med integrerad dusch och handfat, skafferi, värmerum
och sanitetsvatten.

På bottenvåningen hittar vi huvudentrén, med en stor hall och tre välfördelade
huvudytor. Vi skulle få en rymlig och separat matsal, ett välfördelat vardagsrum och
ett kök med öppen spis. Dessa tre rum förenas av en stängd terrass med
panoramautsikt över den vackra skogen och gott om naturligt ljus. Denna våning
kompletteras också med ett kontor, ett badrum och en tvättstuga.

Vi fortsätter med första och sista våningen som rymmer totalt sex sovrum, inklusive
master bedroom under uppbyggnad, med eget badrum och omklädningsrum.
Dessutom erbjuder den en tvättstuga, ett dubbelrum, ett komplett badrum och två
sammanfogade sovrum på 40 m² med ett loft för maximal användning. Denna våning
är förberedd så att en fristående lägenhet kan göras.

Detta hus har ett aerotermiskt system för maximal effektivitet och energibesparingar,
samt hemautomation för ljus och bevattning i trädgården.

Det erbjuder magnifik utsikt över dalen och massor av naturligt ljus, tack vare sin
utmärkta soliga aspekt.

lucasfox.se/go/and34066

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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Det ligger 5 minuter från centrum av Sant Julià, 10 minuter från centrum av Andorra La
Vella och erbjuder mycket skog i närheten, för naturälskare.

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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