
VERKOCHT

REF. AND21283

€1,579,000 Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa met 400m² Tuin te koop in La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

510m²
Woonoppervlakte  

937m²
Perceeloppervlakte  

20m²
Terras  

400m²
Tuin
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OMSCHRIJVING

Huis met 5 slaapkamers en een royale tuin te koop in La
Massana, Andorra.

Prachtig vrijstaand huis, gebouwd op een perceel van 937 m², met een bebouwde
oppervlakte van 510 m² verdeeld over vier verdiepingen en een mezzanine. Het huis
heeft talloze grote ramen waarmee u van de natuurlijke omgeving kunt genieten, en
heeft verschillende buitenruimtes, zoals terrassen en een grote tuin die totale
privacy geniet. Alle kamers van het huis liggen aan de buitenzijde en zijn groot en
bieden maximaal plezier en comfort.

Het daggedeelte van dit huis, gelegen op de bovenste verdieping, heeft verschillende
kamers, zoals een grote woonkamer met een mezzanine, die momenteel als kantoor
wordt gebruikt. Dan vinden we een kleine eetkamer voor informele maaltijden,
gelegen voor een grote keuken met een wasruimte ernaast. Een grote privélounge
maakt het daggedeelte compleet. Al deze kamers hebben toegang tot een uitgebreid
terras dat hen verbindt.

Op de begane grond vinden we het nachtgedeelte, bestaande uit vier grote
slaapkamers, twee met een ensuite badkamer, en daarnaast een complete badkamer
die de andere twee slaapkamers bedient. De grote slaapkamer van het huis heeft
een grote kleedkamer en toegang tot een eigen terras.

Op de benedenverdieping hebben we een ruimte die wordt gebruikt als een apart
appartement, met een volledig uitgeruste keuken, een grote slaapkamer en een
ruime woonkamer met toegang tot de tuin. We vinden ook een uitgebreide garage
met ruimte voor vier voertuigen, die ook een grote buitenruimte met extra
parkeerplaats heeft. Ditzelfde gebied verbindt met de tuin, die het huis omringt en
biedt een zeer aangename ruimte om te genieten van de rust en privacy van het
gebied.

Eindelijk, vanuit de woonkamer van de benedenverdieping hebben we toegang tot
een laatste verdieping, waar we een speelkamer en een grote kelder vinden.

Het huis heeft een lift voor maximaal comfort.

Ideaal voor diegenen die privacy en nabijheid tot de kern van La Massana zoeken,
maar ook in een van de meest begeerde gebieden willen wonen vanwege de prachtige
omgeving en het idyllische uitzicht op de noordvallei.

lucasfox.co.nl/go/and21283

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Berging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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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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