
REF. AND12755

1 944 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

7
Sovrum  

4
Badrum  

516m²
Totalyta

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.se Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastiskt hus med spektakulär utsikt över bergen och
Andorran-dalen, till salu i ett lugnt bostadsområde i La
Massana.

Semi-fristående hus på en oslagbar plats, i det exklusiva samhället Bellmont, i
L'Aldosa, en by belägen i La Massana. Det är ett lugnt bostadsområde med
spektakulär utsikt över bergen och Andorran-dalen och erbjuder tillgång till ett stort
antal tjänster inom räckhåll.

Huset har 4 väl differentierade golv. Det nås via bottenvåningen, som har en hall, ett
garage för 2 bilar och ett stort mångsidigt rum. Nivå -1 har dagområdet, som
inkluderar ett magnifikt vardagsrum med öppen spis och tillgång till en stor trädgård
med mycket naturligt ljus och fantastisk utsikt över dalen. Ett mycket rymligt kök
fullbordar denna nivå.

Nivå -2 husar nattområdet, som består av 4 sovrum (2 med tillgång till en stor
trädgård) och sovrummet med eget badrum och stor klädkammare. Slutligen består
nivå -3 av ytterligare två sovrum (1 med eget badrum och garderob), ett stort
tvättstuga och ett annat mångsidigt rum.

Ett idealiskt hem för skidälskare, eftersom det ligger bredvid skidområdet Vallnord.

lucasfox.se/go/and12755

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Jacuzzi, Gym, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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