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OMSCHRIJVING

Prachtig 620m² chalet te koop in La Massana, dichtbij de
skipistes van Vallnord

Dit fantastische chalet te koop is gelegen in La Massana, Andorra , op slechts een
paar meter afstand van de kabelbaan naar de skipistes van Vallnord. De
accommodatie ligt in een woonwijk en geniet van de volledige rust. Het centrum van
het dorp La Massana met alle voorzieningen is echter gemakkelijk te bereiken. Geen
behoefte aan een voertuig hier en de luxe om met je skischoenen naar huis te
kunnen gaan.

Het huis biedt 5 ruime slaapkamers met ensuite badkamers, 2 woonkamers, een
gekoelde wijnkelder, parkeerplaatsen voor 5 voertuigen, een tuin van 120m²,
terrassen, barbecue en verschillende opslagruimtes.

Als u op zoek bent naar een rustig huis op korte afstand van het stadscentrum, dan is
dit de ideale woning voor u.

lucasfox.co.nl/go/lfa253

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Thuis bioscoop,
Open haard, 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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