
VERKOCHT

REF. AND11804

875.500 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 260m² Tuin te koop in La Massana,
Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

4
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2
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Plattegrond  

260m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Licht en ruim appartement met een grote privétuin en een
spectaculair uitzicht op de bergen en de vallei, te koop in
het prestigieuze gebied Els Oriosos, in de buurt van La
Massana.

Dit appartement van 180 m² bevindt zich op de begane grond en is aan 3 zijden
vrijstaand. Het is gelegen in de prestigieuze en rustige wijk Els Oriosos, in Anyós, in de
buurt van La Massana. Het is een zeer licht appartement, omdat alle kamers aan de
buitenkant liggen en de ligging op het zuidwesten ons in staat stelt vele uren zonlicht
te genieten

Bij binnenkomst vinden we een kleine maar ruime hal die toegang geeft tot de 2, goed
gedifferentieerde delen van het pand: aan de rechterkant is het daggedeelte en aan
de linkerkant is het nachtgedeelte.

Het daggedeelte bestaat uit een spectaculaire woon-eetkamer, die op het eerste
gezicht opvalt door de grote ruimte en het natuurlijke licht dankzij de grote ramen, en
tegelijkertijd verrukt met een prachtig uitzicht op de bergen en de vallei. Deze kamer
heeft een moderne open haard en toegang tot een indrukwekkende tuin. Naast de
deur is de gezellige moderne keuken, die volledig is uitgerust.

Het slaapgedeelte bestaat uit 4 zeer ruime slaapkamers met inbouwkasten. Een van
de kamers heeft een eigen complete badkamer met een douche en directe toegang
tot de tuin, terwijl de andere slaapkamers een badkamer met een ligbad delen.

De grote privétuin van 250 m² omringt het appartement en is verdeeld over twee
niveaus: de hoofdtuin, die het grootste en op hetzelfde niveau als het appartement
is, en een kleinere en een eigen lager niveau met witte stenen vloeren en een
barbecue.

Daarnaast beschikt het appartement over een grote garage in hetzelfde gebouw, met
ruimte voor 4 voertuigen. Het kan ook worden gebruikt als opslagruimte.

lucasfox.co.nl/go/and11804

Uitzicht op de bergen, Tuin, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dichtbij internationale scholen, Barbecue
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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