
UTHYRD

REF. ANDR30665

750 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Grandvalira Skidort, Andorra
Andorra »  Grandvalira Skidort »  AD100

3
Sovrum  

2
Badrum  

90m²
Planlösning  

5m²
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

Magnifik lägenhet med 3 sovrum och terrass att hyra 10
minuter från skidbackarna och 20 minuter från Andorra La
Vella centrum.

Mysig lägenhet att hyra 10 minuter från Soldeus skidbackar.

Det är arrangerat som ett dagområde och ett nattområde. När vi går in kan vi hitta 3
sovrum (1 dubbel och 2 singlar) och två badrum (1 med tvättstuga), alla rum med
stora inbyggda garderober.

I vardagsrummet kan vi se ett nyrenoverat och välutrustat öppet kök och ett matsal-
vardagsrum med öppen spis. Terrassen har magnifik utsikt över bergen och massor
av naturligt ljus.

Perfekt lägenhet för bergs- och snöälskare.

lucasfox.se/go/andr30665

Utsikt över bergen, Terrass, Parkett,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

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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