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ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Herrgårdar till salu i La
Cerdanya, Spanien

Denna nya utveckling har ett oslagbart läge i hjärtat av Alp, perfekt för dem som vill
bo i ett lugnt och bostadsområde, nära backarna och några minuters promenad från
Alpens centrum.

Alla hus kommer att ha hög kvalitet finish med en elegant och modern design. På
samma sätt kommer den utmärkta soliga aspekten att tillåta inträde av rikligt
naturligt ljus under de första timmarna på dagen.

Utvecklingen kommer att erbjuda flera typer av familjehus, så att deras framtida
ägare kan välja det mest lämpliga baserat på deras behov och preferenser.

Varje hus kommer att sitta på en tomt på cirka 547 m² och kommer att fördelas på två
eller tre våningar, beroende på om du vill ha en underjordisk parkering. De kommer
att ha 160 m² uppdelat i 3 sovrum, 3 badrum, vardagsrum och kök.

Höjdpunkter

3 sovrum, 3 badrum hem
Möjlighet att ha ett underjordiskt garage
Högkvalitativa ytbehandlingar
I ett lugnt och bostadsområde nära skidbackarna

lucasfox.se/go/cer27338

Trädgård, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utsikt, Öppen spis,
Inbyggda garderober, Exteriör
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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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