
VENUT/UDA

REF. AND38357

2.400.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 143m² de jardí en venda
a La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

626m²
Plànol  

72m²
Terrassa  

143m²
Jardí

+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

Excepcional casa independent de 626 m² amb 215 m² de
terrasses i jardins, amb acabats moderns, agradables
vistes i lluminositat en venda a una zona residencial molt
tranquil·la de La Massana.

Lucas Fox presenta aquesta impressionant casa unifamiliar de 626 m² distribuïda en
quatre plantes. El disseny de l'habitatge prioritza l'entrada de llum natural, les vistes
i la privadesa que ofereix la zona; per això, ofereix espais amplis i grans vidres que
trobem al llarg de la casa.

La vila és de construcció recent i compta amb acabats molt moderns i de luxe a
cadascuna de les estances que componen la casa.
L'habitatge compta amb tres dormitoris, cadascun d'ells amb bany privat i zona de
vestidor. La cambra dormitori ocupa l'última planta i compta amb una zona de
vestidor, un ampli bany complet amb banyera i dutxa i accés privat a una terrassa
amb jacuzzi, per gaudir a l'hivern amb les vistes completament nevades.

A la zona de dia, trobem un ampli saló-menjador, amb accés a la terrassa i al jardí
que envolta gairebé tota la planta. També hi trobem la cuina totalment independent
amb una illa central de disseny, equipament d'alta gamma, una zona de menjador i
també amb accés al jardí. Finalment, la planta es completa amb un lavabo.

A la planta inferior, trobem una sala multiusos, actualment habilitada com a zona de
gimnàs amb armaris encastats i un bany amb dutxa situat just al costat. Per últim, hi
trobem un gran garatge amb capacitat per a vuit vehicles aproximadament amb fàcil
accés, el local tècnic de l'habitatge, una àmplia bugaderia i un traster.

És un habitatge molt exclusiu gràcies a la seva ubicació, característiques i acabats
excepcionals; a més de comptar amb una lluminositat i vistes envejables i molt espai
a totes les sales que componen la casa.

lucasfox.cat/go/and38357

Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Vestidor, Traster,
Safareig, Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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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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	Excepcional casa independent de 626 m² amb 215 m² de terrasses i jardins, amb acabats moderns, agradables vistes i lluminositat en venda a una zona residencial molt tranquil·la de La Massana.

