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REF. AND16194

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 16m² terrass till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

3
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2
Badrum  

130m²
Planlösning  

16m²
Terrass

+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

Magnifikt renoverat hem med designerfinish, naturligt
ljus och vacker utsikt, till salu i en mycket lugn
urbanisering i La Massana.

Designlägenhet belägen i en lugn urbanisering belägen några meter från La Massanas
centrum, med alla dess tjänster inom räckhåll såsom affärer, restauranger,
kollektivtrafik och även flera internationella skolor. Dessutom har den en sydlig
orientering så att den får rikligt med naturligt ljus hela dagen.

Huset är beläget i en byggnad som omfattar en privat parkeringsplats och 2 privata
förråd samt en uteplats med ytterligare flera oavvisade parkeringsplatser, för de
boendes exklusiva användning. Lägenheten är totalrenoverad med designfinish och
en modern stil som står i kontrast till byggnadens klassiska stil.

Vi kommer åt en liten hall som fördelar husets alla rum. Först kommer vi till det
fristående köket, rymligt och funktionellt och smakfullt utrustat. Därefter hittar vi
master bedroom med eget badrum med badkar, ett omklädningsrum med inbyggda
garderober och vacker frontal utsikt över dalen.

Husets huvudområde har ett vardagsrum-matrum med dubbel höjd som tydligt skiljer
vardagsrumsutrymmet från matsalsutrymmet. Vardagsrummet ligger i den nedre
delen och kompletteras av en designad öppen spis och tillgång till en 16 m² stor
terrass med spektakulär utsikt över La Massana-dalen.

Slutligen består den av 2 dubbelrum, båda med inbyggda och exteriöra garderober,
ett komplett badrum med dusch och en liten terrass belägen på baksidan av
lägenheten, som för närvarande används som förråd. Den har även dieselvärme och
golvvärme i badrummen.

Ett idealiskt hem för familjer som första eller andra bostad, tack vare dess utmärkta
läge i ett lugnt och familjärt område nära all service. Kontakta oss för att boka ett
besök.

lucasfox.se/go/and16194

Utsikt över bergen, Terrass, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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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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