
VENUT/UDA

REF. LFA097

380.000 € Pis - Venut/uda
Apartament nou de 3 dormitoris en venda a Andorra | ubicat al centre de La
Massana | estació d'esquí de Vallnord
Andorra »  La Massana »  AD400

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

113m²
Plànol

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.cat Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Propietat de nova construcció amb 3 dormitoris i
fantàstiques vistes en venda a Andorra. A pocs minuts a
peu del telefèric de Vallnord. A prop de bars, restaurants i
tots els serveis

Aquesta propietat en venda a Andorra està ubicada en un lloc ideal, en el centre de
La Massana. Està a tocar de tots els serveis, bars, restaurants, botigues i transport
públic. Gaudeix d'unes vistes impressionants de les muntanyes del voltant i està a 5
minuts del telefèric que duu a l'estació d'esquí de Vallnord.

L'apartament de 113 m2 inclou un dormitori doble amb cambra de bany i dos
dormitoris individuals amb armaris de paret. La propietat té acabats d'alta qualitat i
en el preu s'inclouen plaça d'aparcament per a 2 cotxes.

Aquesta propietat és ideal com a primera o segona residència. 

lucasfox.cat/go/lfa097

Terrassa, Ascensor, Aparcament

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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