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ÖVERBLICK

Exklusivt hus med 7 sovrum med högkvalitativ finish och
imponerande utsikt över dalen, till salu i ett av de mest
prestigefyllda bostadsområdena i Andorra, i församlingen
Escaldes-Engordany.

Detta magnifika hus ligger i det mest exklusiva området i Escaldes och har ett
idealiskt läge för att njuta av lugn och ro med otroliga livsutrymmen. Allt detta, utan
att ge upp närheten till centrum.

Huset ligger på en stor tomt med stora trädgårdsytor och är omgivet av växtlighet
vilket ger en lummig och privat miljö. Den har uteplatser på varje nivå, varifrån du
kan dra nytta av det perfekta klimatet och njuta av uteservering med alla
bekvämligheter. Vardagsrummen har fönster från golv till tak och skjutdörrar som
sammanfogar det inre rummet med det yttre. Terrasserna på bottenvåningen och
överst i huset drar fördel av deras otroliga läge för att njuta av panoramautsikten
över Madriu-dalen. Alla rum i huset är rymliga, lyxiga och med högkvalitativa ytskikt.
Den har hiss, varm/kall luftkonditionering, garage och uppfart med säkerhetsdörrar
samt rum för personal och gäster.

Vi når genom den första underjordiska våningen, som har en stor hall som leder till
husets garage och ger tillgång till bron som förbinder huvudhuset med den bifogade
paviljongen. På samma våning hittar vi tvättstugan och den privata
personalavdelningen, som inkluderar ett separat vardagsrum, kök, ett sovrum med
dubbelsäng och ett komplett badrum.

Den andra underjordiska våningen har ett rymligt spelrum med en inbyggd bar.
Denna våning erbjuder också ett stort kontor och två badrum.

Bottenvåningen erbjuder ett spektakulärt vardagsrum med fönster från golv till tak
som översvämmer huset med naturligt ljus och ger tillgång till den magnifika
terrassen som omger hela våningen. Bredvid, bredvid vardagsrummet, har vi en
matplats och en välkomsttoalett. Våningen är komplett med det lyxiga fullt utrustade
köket, med högkvalitativa vitvaror och central ö, frukostmatsal och separat skafferi.

På första våningen finns två dubbelrum av svittyp, med badrum utrustade med
badkar och mycket dagsljus. Härnäst hittar vi ett tvårumsrum som kan användas för
olika användningsområden, till exempel en arbetsplats, läshörna eller TV-rum med
flera. Äntligen har vi ett andra spelrum.

lucasfox.se/go/and38975

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Rullstolar, Öppen spis, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Balkong
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Den andra och sista våningen är helt avsedd att inrymma mastersviten. Detta
underbara rum erbjuder två separata omklädningsrum, ett huvudbadrum utrustat
med en italiensk dusch och badkar, ett sekundärt badrum utrustat med en italiensk
dusch och ett kontorsområde med en skjutdörr för större avskildhet. Sovrummet har
också en privat terrass utrustad med en utomhusjacuzzi.
I anslutning till huvudbyggnaden hittar vi en paviljong som genom en träbro förbinder
det privata garaget med pool- och solariumsområdet. Bredvid poolen kan du njuta av
en stengrill och en utomhusbar i trädgårdsområdet. Från samma våning finns tillgång
till pensionatet, som erbjuder ett rymligt vardagsrum med matplats, ett fullt utrustat
öppet kök och ett komplett badrum med dusch. Genom en invändig trappa når vi den
andra underjordiska våningen. Denna våning är uppdelad i tre sovrum av svittyp, med
tillhörande badrum utrustade med en italiensk dusch. För att komplettera denna
våning hittar vi ett stort rum med öppen planlösning.

Detta eleganta familjehem har en spektakulär utsikt över huvudstaden och Madriu-
dalen, samt ytbehandlingar av högsta kvalitet. Ett utmärkt tillfälle för älskare av lugn
och natur. På samma sätt ger det exklusiv tillgång till hälsoområdet i det
angränsande bostadskomplexet.

Denna nya konstruktion är för närvarande på 60% av byggprocessen, detta gör att
ändringar av inredningen av huset fortfarande kan göras. Den ungefärliga
leveranstiden för fastigheten är 12 månader.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.
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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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