
SÅLD

REF. CER36699

285 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i La Cerdanya, Spanien
Spanien »  La Cerdanya »  17538

3
Sovrum  

2
Badrum  

120m²
Planlösning

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.se Carrer Major 2, Puigcerdà, La Cerdanya, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Hörnhus med tre sovrum beläget vid foten av La Molina-
backarna, bredvid Pista Llarga-liftarna

Vackert hörnbergshus beläget vid foten av La Molinas sluttningar, bredvid Pista
Llarga-liftarna.

Huset är fördelat på tre våningar. På bottenvåningen hittar vi ett förråd, ett rum av
svittyp, ett enkelrum och en hall med en spiraltrappa som leder till bottenvåningen.
På första våningen har vi ett stort vardagsrum-matsal med öppen spis och tillgång till
balkongen med utsikt över skogen. Denna våning har även ett pentry.
Mezzaninen upptas av en stor svit.

Den har också en stor gemensam trädgård omgiven av skog och granar.

Eluppvärmning.

lucasfox.se/go/cer36699

Utsikt över bergen, Trädgård, Parkett,
Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Inbyggda garderober, Exteriör,
Balkong
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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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