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Andorra »  Ordino »  AD300
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ÖVERBLICK

Hus med 4 sovrum i rustik stil, terrass med spektakulär
utsikt över dalen för att njuta av lugnet i bergen, till salu i
en privat urbanisering i Ordino.

Vackert parhus i rustik stil, beläget i en privat urbanisering med en traditionell
andorransk konstruktion med material som sten och trä som huvudelement och med
trädgårdsområden i hela samhället.

För att optimera de inre utrymmena så mycket som möjligt skulle flera av dess rum
kunna presentera en mer funktionell renovering, med en mer tidsenlig estetik och
med modernare material.

Detta hus har rymliga rum och en mycket praktisk fördelning som gör det mesta av
utrymmet, med en ungefärlig yta på 210 m² som är fördelad på tre olika våningar.

Först, när vi går in i huset genom bottenvåningen finner vi en liten hall med inbyggda
garderober med gott om förvaringsutrymme.

Genom några interna trappor går vi till övervåningen där vi hittar nattområdet. När vi
går in välkomnas vi av en rymlig hall som ansluter till en stor distributör där
mastersviten ligger med sitt privata badrum och ett omklädningsrum. Vi har ett andra
sovrum med eget badrum och inbyggda garderober. På samma våning hittar vi två
dubbelrum och ett komplett badrum som betjänar dem.

Slutligen, på översta våningen har vi dagområdet, som består av ett fullt utrustat
oberoende kök och ett rymligt vardagsrum med matplats, som utmärker sig för sin
stora rymd och ljus. Vardagsrummet har tillgång till en stor terrass på 10 m², perfekt
för att njuta av den spektakulära utsikten och det naturliga ljuset som finns större
delen av dagen.

Huset är i perfekt skick.

Det är ett mycket exklusivt hem beläget på en av de mest efterfrågade platserna i
Andorra. Kontakta oss för mer information om detta utmärkta hem i Ordino.

lucasfox.se/go/and37790

Utsikt över bergen, Terrass, Parkett,
Naturligt ljus, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör
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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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