
LLOGAT/ADA

REF. ANDR30466

5.900 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris amb 180m² de jardí en lloguer a La
Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

300m²
Plànol  

180m²
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

Espectacular casa moderna d&#39;obra nova, amb 4
dormitoris i jardí en lloguer a Sispony, La Massana.

Casa adossada d´obra nova, ubicada en un dels entorns més idíl·lics al poble de
Sispony, dins la parròquia de La Massana.

Com a orientació sud, disposa de llargues hores de sol al llarg del dia, durant tot
l'any. Així mateix, gràcies a la seva ubicació, gaudeix d´unes vistes encantadores al
´entorn natural que envolta la zona.

Aquest habitatge es distribueix en 4 plantes i compta amb 4 dormitoris dobles, amb 3
banys complets que els donen servei i un lavabo de cortesia per als convidats a la
zona de dia. L´habitatge gaudeix d´una zona de jardí que envolta la casa a nivell del
saló i cuina.

A més, ofereix un garatge amb capacitat per a 2 o 3 vehicles, més espai
demmagatzematge.

Compta amb materials d'alta qualitat i un aïllament tèrmic-acústic ideal amb
tancaments de triple vidre. El sistema de calefacció funciona mitjançant un sistema
d'aerotèrmia, ideal per optimitzar-ne el consum.

S'ofereix moblada pràcticament totalment, a excepció d'un dels dormitoris.

Disponible a partir del 15 d'agost del 2022.

lucasfox.cat/go/andr30466

Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Ascensor, Sostres alts,
Llum natural, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals
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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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