
REF. AND40209

475 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum med 9m² terrass till salu i Escaldes, Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

3
Sovrum  

2
Badrum  

100m²
Planlösning  

9m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Rustikt hus med en omfattande reform, mycket naturligt
ljus och vacker panoramautsikt till salu i Escaldes-
Engordany.

Lucas Fox presenterar detta rustika hus till salu i urbaniseringen Engolasters,
Escaldes-Engordany. Det har en spektakulär panoramautsikt över Escaldes-dalen och
Andorra, samt utsikt över bergstopparna som omger huset.

Huset presenteras med en omfattande reform och värmeisolering på väggar och tak.
Den får naturligt ljus hela dagen och njuter av direkt sol under eftermiddagen, med
tanke på dess västorientering. Interiörerna har en modern touch och en mycket
funktionell fördelning som skiljer nattområdet på bottenvåningen och dagdelen på
övervåningen.

På bottenvåningen hittar vi tre dubbelrum, ett av dem med eget badrum. De andra två
delar ett andra badrum. Alla sovrum är exteriöra och har inbyggda garderober för att
optimera utrymmet maximalt.

På övre plan finns ett rum i öppen planlösning med helt nytt kök, med trämöbler och
utrustat med helt ny ugn, spishäll och fläkt. Detta utrymme är öppet för ett mycket
rymligt vardagsrum-matsal med en vacker öppen spis i ett av hörnen och tillgång till
en 9 m² lång terrass, som gläder oss med underbar utsikt över dalen.

Utanför hittar vi pannrummet som är totalrenoverat för att följa gällande
bestämmelser.

Tveka inte att kontakta oss för mer information om detta mysiga hem i Engolasters.

lucasfox.se/go/and40209

Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Utsikt, Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Brunn, 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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