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ÖVERBLICK

5-sovrums duplexlägenhet med fantastisk utsikt över
dalen och i mycket gott skick till salu i Puigcerdà, La
Cerdanya.

Duplex lägenhet mycket bra belägen i centrum av Puigcerdà, några minuters
promenad från Plaza del Campanar.

På bottenvåningen hittar vi en stor hall som ger oss tillgång till ett fullt utrustat
slutet kök. Därefter hittar vi ett vardagsrum/matsal som vetter mot öster, perfekt för
att beundra de fantastiska soluppgångarna från terrassen. På denna våning har vi
också ett komplett badrum och ett nattrum som består av ett enkelrum och ett stort
dubbelrum med balkong, båda inbyggda garderober. Alla rum på bottenvåningen är
exteriöra, förutom badrummet.

Den övre våningen rymmer två stora vindsrum som har inbyggda garderober för att
dra nytta av det otillgängliga utrymmet under taket. Likaså erbjuder den ett komplett
badrum med badkar och ett multifunktionsrum också med sluttande tak, som kan
användas för olika användningsområden, såsom sovrum eller ett spelrum. Både
trappan och alla rum på denna våning har Velux-fönster för att ge ljus till utrymmet.

Huset har ett stort stängt garage på gatuplan med plats för bil och förråd. Den har
aerotermisk uppvärmning.

Kontakta Lucas Fox La Cerdanya för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/cer37423

Utsikt över bergen, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
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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