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330 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i La Cerdanya, Spanien
Spanien » La Cerdanya » 17539
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 872 506 102

cerdanya@lucasfox.es

lucasfox.se

Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, Spanien
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ÖVERBLICK

3-sovrums duplexlägenhet med fantastisk utsikt till salu
några meter från Bolvirs centrum, La Cerdanya.
Duplexlägenhet i perfekt skick beläget i ett lugnt samhälle i Bolvir.
På nedre våningen hittar vi två sovrum, ett enkelrum och ett dubbelrum och ett
komplett badrum.
Övervåningen har ett rymligt vardagsrum med matplats, öppen spis och tillgång till en
balkong med fantastisk utsikt över Tossa och Cadí, ett slutet kök, ett dubbelrum och
ett komplett badrum.
Lägenheten har en parkeringsplats.
Hör av dig för mer information.
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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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