
SÅLD

REF. AND38889

1 300 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 3 Sovrum med 30m² terrass till salu i Ordino, Andorra
Andorra »  Ordino »  AD300

3
Sovrum  

4
Badrum  

176m²
Planlösning  

30m²
Terrass

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Ljus takvåning på 204 m² till salu i ett strategiskt läge i
centrum av den pittoreska staden Ordino, Andorra, nära
skolor, service och skidorten Vallnord.

Denna magnifika takvåning med en bebyggd yta på 204 m² ligger i den pittoreska
staden Ordino, mitt i centrum och med gångavstånd till skolor och all service. Detta
hus har ett perfekt läge, sydvästläge, så det njuter av mycket sol.

Vid inträde leder en hall med garderob oss till dagdelen som består av ett stort
utrustat kök som även har en tvättstuga i ett angränsande rum. Därefter kommer vi
fram till det rymliga vardagsrummet/matsalen med en vedeldad spis. Både från
köket och från vardagsrummet har du tillgång till båda terrasserna på 14 m².

Nattdelen består av två sovrum med ett komplett privat badrum med dusch och
badkar och ett dubbelrum med inbyggda garderober och ett komplett badrum med
dusch som tjänar det. Dessutom erbjuds en gästtoalett.

Huset har parkettgolv i hela utrymmet, med undantag för badrummen som har
keramikgolv. Dessutom drar den nytta av uppvärmning och varmvatten via gaspanna.
Lägenheten kompletteras med två parkeringsplatser och ett förråd i anslutning till
dessa.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and38889

Utsikt över bergen, Terrass, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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