
REF. AND37543

3 650 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

6
Sovrum  

5
Badrum  

700m²
Planlösning

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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ÖVERBLICK

Original modernt hus med den senaste tekniken till salu i
ett av de bästa bostadsområdena i Escaldes, Engolasters.

Detta unika hem på 700 m² ligger i bostadsområdet Engolasters i Escaldes-
Engordany, några minuter från Andorras centrum och alla typer av tjänster som
skolor, butiker, sportcenter och mer.

På bottenvåningen hittar vi dagområdet, som består av ett ljust vardagsrum/matsal
med öppen spis och tillgång till terrassen-trädgården, som erbjuder privilegierad
utsikt över hela dalen Andorra la Vella och Escaldes-Engordany. Från vardagsrummet
når vi köket, med utgång till terrassen också. Denna våning kompletteras med ett
dubbelrum med tillgång till den stora terrassen som omger huset, en stor tvättstuga
och ett badrum med dusch.

Sovdelen på andra våningen består av tre sovrum med unikt inredda privata badrum
med italiensk dusch. Dessutom finns ytterligare ett dubbelrum som kan användas
som studiekontor eller fritidsområde. På denna våning har vi även mastersviten, som
består av det stora sovrummet, mycket ljus på grund av dess sydvästorientering och
högt i tak, ett omklädningsrum och ett badrum med stort badkar och dusch.
Fördelarhallen på denna våning har en uteplats med utgång till en terrass på
övervåningen, där man kan bygga en pool och en chill-out-yta.

På bottenvåningen ges tillträde till huset genom ett rum med inbyggda garderober på
ena sidan, en skohylla och ett förvaringsutrymme i skåpet under trappan. Här erbjuds
ett garage med tre entrédörrar: två av dem till den första parkeringsplatsen för två
bilar och den sista till en andra parkeringsplats för ytterligare två fordon, som för
närvarande är aktiverad som verkstad. Den senare är utrustad med ett komplett
badrum. I resten av våningen finns flera rum med olika användningsområden såsom
förråd, skafferi och elinstallationer samt flygenergi.

Uppmärksamheten på detaljer med materialen och konstruktionsmetoderna gör
detta hus till ett hem som garanterar den maximala effektiviteten och komforten som
vi kan hitta på marknaden. Den har högkvalitativa ytbehandlingar som strålande
keramiska parkettgolv, treglasfönster, aerotermisk energi och ljus med justerbara
sensorer, bland annat.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and37543

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering, , ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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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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