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DESCRIPCIÓ

Fantàstica casa adossada amb espectaculars vistes a les
muntanyes de la vall andorrà, en venda en una zona
residencial tranquil·la a la parròquia de la Massana.
Casa adossada situada en una ubicació immillorable, a l'exclusiva urbanització de
Bellmont, en l'Aldosa, un poble ubicat a la parròquia de la Massana. Es tracta d'una
zona residencial amb espectaculars vistes a les muntanyes de la vall andorrà, a més
de disposar d'una gran quantitat de serveis a l'abast.
L'habitatge es distribueix en 4 plantes molt ben diferenciades entre elles. S'accedeix
per la planta baixa, que compta amb un rebedor, un garatge de 2 places i una gran
sala polivalent. La planta -1 disposa de la zona de dia, que preveu un magnífic salómenjador amb llar de foc i sortida a un gran jardí amb abundant llum natural i
fantàstiques vistes a la vall. Una cuina molt espaiosa completa aquest nivell.
La planta -2 alberga la zona de nit, composta per 4 dormitoris (2 amb sortida a un
ampli jardí) i 1 d'ells correspon al dormitori principal, amb bany privat i u ampli
vestidor. Finalment, la planta -3 consta de 2 dormitoris més (1 amb el seu propi bany
privat i vestidor), una gran estada com safareig i una altra sala polivalent.

lucasfox.cat/go/and12755
Vistes a les muntanyes , Jardí, Terrassa,
Jacuzzi, Gimnàs, Ascensor, Llum natural,
Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Safareig, Vestidor, Vistes

Un habitatge ideal per als amants de l'esquí, ja que està al costat del domini
esquiable de Vallnord.
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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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