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REF. AND11437

945.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris amb 40m² terrassa en venda
a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

7
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5
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400m²
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40m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Casa formada per 2 habitatges independents
connectades per una escala, amb 40 m² de terrassa, en
venda a la Massana. Actualment llogada.

Casa aparellada situada al nucli de la parròquia de la Massana, un lloc ideal per
gaudir de les vistes a la Massana ia les muntanyes que envolten la zona, a més
gaudeix d'abundant llum natural gràcies a la seva orientació sud-est.

L'habitatge consta de 400 m² distribuïts en 4 plantes, més 40 m² de terrasses.
Actualment, la propietat està dividida en 2 habitatges independents connectades per
una escala, sense cap obra per aïllar-la una de l'altra.

Al soterrani trobem un garatge privat de 2 places, juntament amb 2 sales annexes, 1
d'elles utilitzada com a traster, i l'altra habilitada com un dormitori amb bany privat
amb dutxa.

A la planta superior, a la qual podem accedir per 2 escales diferents (1 d'elles dóna
accés a tota la casa i l'altra dirigeix directament a la sala) ens trobem amb un saló-
menjador amb llar de foc i sortida a una gran terrassa amb magnífiques vistes . El
saló queda connectat amb una cuina oberta, totalment equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma.

La zona de nit es situa en aquesta planta, composta per 3 dormitoris dobles (1 amb
bany privat amb dutxa), els altres dos disposen d'un bany complet per compartir,
amb dutxa i banyera. Aquesta estada és totalment exterior i està totalment
reformada amb uns acabats molt moderns i d'alta qualitat. Tot això forma part del
primer habitatge.

La planta següent, que és on comença l'altre habitatge ia la qual podem accedir per
l'interior de la casa a través d'unes escales, consta d'un saló-menjador totalment
exterior amb llar de foc, així com d'una cuina totalment equipada. També compta
amb una gran terrassa orientada a la banda oposada de la façana de la casa.

L'última planta ofereix la zona de nit d'aquest habitatge, amb 3 dormitoris dobles (1
d'ells amb bany privat), i un altre bany compartit per als altres dos dormitoris.

lucasfox.cat/go/and11437

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Renovat,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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És una casa ideal donada la seva proximitat a el nucli de la parròquia de la Massana,
a la qual podem accedir amb cotxe, oa peu. I també per a aquells amants de la
muntanya, per la proximitat tant a les pistes d'esquí de Vallnord, com a altres
activitats de muntanya que es poden fer al llarg de l'any.

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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