
REF. ANDR23754

5 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrning
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till uthyrning i Ordino, Andorra
Andorra »  Ordino »  AD300

4
Sovrum  

3
Badrum  

315m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Fantastisk renoverad villa med 4 sovrum med mycket
naturligt ljus, att hyra, omgiven av naturen och nära
Ordino-Arcals skidområde.

Denna fantastiska 305 m² stora villa ligger i den charmiga byn La Cortinada, helt
omgiven av naturen där du kan njuta av lugn i dalen och med en perfekt orientering
för att få naturligt ljus hela dagen.

Huset är fördelat på 4 våningar, alla anslutna med båda trapporna och en hiss inuti
huset.

På bottenvåningen har vi ett rymligt 2-karparat garage med inbyggda garderober,
tillsammans med ett angränsande pannrum.

På första våningen finns ett tvättstuga med inbyggda garderober, ett lugnt och
rymligt kontor och ett gym och spa-område.

Nattområdet tar andra våningen. Den består av en liten och modern hall, 2 sovrum
med dubbelsäng, ett badrum och ett sovrum med privat badrum och
omklädningsrum, för dess totala komfort.

På tredje och sista våningen finns det rymliga och ljusa vardagsrums-matrum med en
designer spis. Det erbjuder också en liten gästtoalett och ett rymligt skräddarsytt
Boffi-kök, fullt utrustat med Gaggenau-apparater, perfekt för dem som älskar god
mat.

lucasfox.se/go/andr23754

Utsikt över bergen, Garagem privada,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster

Tillgänglig nu!
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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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