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REF. AND28400

1 750 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 76m² Trädgård till salu i La Massana,
Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Sovrum  

4
Badrum  

353m²
Planlösning  

84m²
Terrass  

76m²
Trädgård

+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
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exceptionellt radhus med 4 sovrum med en stor trädgård,
garage och stora utrymmen till salu i en nybyggnad i La
Massana.

Detta nybyggda hem har ett utmärkt läge mitt i en underbar naturlig miljö i La
Massana, Andorra. Det är ett mycket lugnt område, en oas av lugn, men samtidigt
mycket nära staden Andorra la Vella, med alla tjänster till ditt förfogande.

Detta magnifika radhus har totalt 3 våningar, med inre och yttre utrymmen, perfekt
att njuta av året runt.

På nedre våningen finns ett stort garage med plats för flera fordon, en tvättstuga och
ett tekniskt rum.

På bottenvåningen finns nattområdet med tre sovrum, varav ett med eget badrum,
plus ett extra badrum för att betjäna resten av sovrummen. För att slutföra denna
våning har vi sovrummet med eget badrum, omklädningsrum och tillgång till en stor
84 m² stor terrass.

Dagsområdet är ordnat på första våningen. Den består av ett öppet och luftigt
utrymme med gästtoalett, ett skafferi, vardagsrummet och det öppna köket med en
central ö. Denna våning har också tillgång till den generösa trädgården, perfekt för
att njuta av den på sommaren.

Villan har designats med stor uppmärksamhet på detaljer: en exklusiv och elegant
design, högkvalitativa funktioner, panoramautsikt och naturligtvis utan att glömma
maximal komfort.

När det gäller dess design har material av bästa kvalitet valts för att uppnå värme i
alla rum och en modern och exklusiv stil.

När det gäller dess egenskaper inkluderar huset trä- och porslinsgolv,
aluminiumsnickeri, ett kök med en central ö och utrustad med vitvaror och inbyggda
garderober.

Detta hus kommer att levereras i juli 2021.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and28400

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, 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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