
REF. ANDR36108

2 700 € per månad Herrgård - Uthyrning
Excellent herrgård med 3 Sovrum till uthyrning i Grandvalira Skidort, Andorra
Andorra »  Grandvalira Skidort »  AD100

3
Sovrum  

3
Badrum

+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

Spektakulärt hus att hyra, i hjärtat av Canillo, med
helrenoverade sovrum och balkong.

Helt renoverat hus på landet i centrum av Canillo.

På bottenvåningen hittar vi två sovrum med inbyggda garderober och ett av dem med
eget badrum. Likaså har vi ett andra badrum som tjänar det andra sovrummet och en
toalett för gäster.

På nedre våningen har vi en tvättstuga i anslutning till ett grovkök och ett öppet
utrymme inrett som fritidsrum.

När vi går upp till första våningen hittar vi ett öppet kök med en central ö som
ansluter till det ljusa vardagsrummet med utgång till en liten balkong. För att
komplettera detta rum har vi ett eget rum med inbyggda garderober och ett komplett
badrum med dusch.

Slutligen rymmer vinden ett öppet utrymme och inbyggda garderober som skulle
kunna göras om till ett läsrum, bibliotek, kontor eller annat.

Detta hus har renoverats för att maximera komforten för sina ägare och husets
kvalitet, såsom installation av värme med termostatkontroll. Golven är parkett i
större delen av huset, med undantag för badrummen som har
porslinskakelbeklädnad.

Huset har ingen parkeringsplats, men det finns platser tillgängliga.

lucasfox.se/go/andr36108

Parkett, Utrustat kök, Uppvärmning,
Renoverad, Nära transportmedel, Lekrum,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

Minimum uthyrnings period: 60 månader.

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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