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REF. AND26365

1 375 000 € Hus/Villa - Såld
hus/villa med 3 Sovrum med 110m² Trädgård till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

3
Sovrum  

4
Badrum  

334m²
Planlösning  

28m²
Terrass  

110m²
Trädgård
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https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusivt radhus med 3 sovrum med högkvalitativa ytor
och underbar utsikt över bergen, till salu i en av de mest
prestigefyllda byggnaderna i Andorra, i La Massana.

Detta vackra radhus ligger vid sidan av en kulle i en av de mest exklusiva
byggnaderna i Andorra, med fantastisk utsikt över bergen och all modern lyx, i en
pittoresk miljö året runt.

Huset är uppdelat i fyra våningar, alla anslutna via trappor. Dessutom har den stora
utomhusutrymmen, perfekt för att koppla av och spendera tid med vänner eller
familj, såsom terrassen och en stor trädgård.

På nedre bottenvåningen har vi installationsrum, tvättstuga och ett stort garage med
plats för 4 bilar. För närvarande används en del av garaget som ett spelrum och en
bastu har utrustats.

Bottenvåningen rymmer dagområdet och har ett rymligt och ljust vardagsrum med
öppen spis och magnifik utsikt. Köket är också mycket imponerande och rymligt och
har en frukostbar, en centrumö och en matplats. Båda rummen kan nås från
trädgården som omger huset. Slutligen hittar vi en gästtoalett.

På första våningen har vi nattområdet som består av två dubbelrum, ett komplett
badrum med badkar som ger dem service och master-sviten med eget badrum och
omklädningsrum. Alla sovrum och badrum är mycket rymliga med vackra ytor och
utsikt över dalen. Materialen som används ger den en varm, naturlig och traditionell
andorransk touch.

Och slutligen, på översta våningen, har vi ett öppet rum med ett komplett badrum
med dusch, som kan användas som ett sovrum med eget badrum, ett spelrum eller ett
kontor, efter behov. För att slutföra denna nivå har vi en stor 28 m² stor terrass för att
njuta av utsikten och lugnet i området.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and26365

Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Inbyggda garderober, Förråd, 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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