
VERKOCHT

REF. AND20491

2.400.000 € Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa te koop in La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

686m²
Plattegrond  

574m²
Perceeloppervlakte

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.co.nl Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Exclusief huis met 5 slaapkamers met hoogwaardige
afwerking en prachtig uitzicht op de bergen, te koop in
een van de meest prestigieuze gemeenschappen in
Andorra, in de parochie van La Massana.

Dit prachtige huis ligt op een heuvel in een van de meest exclusieve urbanisaties van
Andorra, met spectaculair uitzicht op de bergen en alle luxe om het hele jaar door
optimaal te genieten van deze schilderachtige omgeving.

Het huis beslaat drie verdiepingen, alle verbonden door een lift en trappen, en heeft
uitgebreide buitenruimtes die perfect zijn om te ontspannen en onderhoudend. Deze
omvatten een terras en een tuin rondom het huis, een barbecue en een grote
boventuin die via een trap toegankelijk is vanaf het lagere niveau.

Binnen heeft het lagere niveau een spectaculaire multifunctionele ruimte, compleet
met keuken en glazen wijnkelder. Dit wordt momenteel gebruikt als een speelkamer,
maar zou ook een indrukwekkende studio, een thuisbioscoop of een fitnessruimte
zijn. Naast dit, te zien door een spectaculaire glazen wand, is een prachtig verwarmd
binnenzwembad en een jacuzzi, verlicht door natuurlijk licht dat door een dakraam
stroomt.

Dit niveau heeft ook een grote garage voor 5 wagens, een opslagruimte, technische
ruimte, wasruimte en badkamer.

De middelste verdieping heeft een zeer ruime en lichte leefruimte met prachtig
uitzicht. De al even indrukwekkende keuken is ook erg groot, met een ontbijtbar en
een eethoek. Beide ruimtes hebben directe toegang tot het terras rondom het huis.
Een andere kamer wordt gebruikt als kantoor, maar ligt naast een badkamer en kan
gemakkelijk een vijfde slaapkamer worden.

Boven zijn er 4 slaapkamers, waaronder de master suite, met kleedkamer. Alle
slaapkamers en badkamers en zeer gul, mooi afgewerkt en genieten van die
uitzichten en / of toegang tot het terras. Steen-, leisteen- en houtafwerkingen zijn
prachtig uitgevoerd en geven een gevoel dat warm, natuurlijk en traditioneel
Andorraan is.

lucasfox.co.nl/go/and20491

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Binnenzwembad, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, 
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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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