
REF. LFA178

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i St Julià de Lòria, Andorra
Andorra »  St Julià de Lòria »  AD600

6
Sovrum  

8
Badrum  

1.300m²
Planlösning

+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

Spektakulär bostad med 6 sovrum till salu i San Julià de
Lòria, med exceptionellt högkvalitativa ytor, en uppvärmd
pool och fantastisk utsikt

Denna magnifika lyxvilla till salu ligger i södra furstendömet Andorra, i ett lugnt och
soligt område med underbar utsikt.

Det är en av landets vackraste fastigheter och utan tvekan den mest spektakulära
fastigheten som är till salu just nu.

Villan mäter 1 300 m² och har rymliga ytor med stora fönster som ger rikligt med
dagsljus i hela huset och underbar utsikt över dalen och de omgivande bergen.

Fastigheten erbjuder ett huvudsovrum med eget badrum, 3 sovrum i 2 plan med eget
badrum och ett område för gäster med ytterligare 2 sovrum med eget badrum och ett
vardagsrum med öppen spis.

Det tredubbla vardagsrummet/matsalen öppnar ut mot en terrass och en trädgård
och har även en otrolig vinkällare med exceptionell inredning och några av världens
bästa viner.

Denna enastående fastighet har en fantastisk uppvärmd inomhuspool och ett gym.

Fastigheten har designats enligt högsta standard med exceptionell uppmärksamhet
på detaljer, inklusive taklampor med stjärnkonstellation i några av sovrummen.

lucasfox.se/go/lfa178

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Spa, Gym, Garagem privada,
Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Interiör,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Bibliotek, 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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