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ÖVERBLICK

Nybyggt hus med 4 rymliga sovrum och inomhuspool.

Lyxigt familjehus med modern arkitektur och högkvalitativa ytor till salu i Anyós, la
Massana. Den består av 838 m², varav 329 m² motsvarar terrass, trädgård och privata
områden.

På bottenvåningen hittar vi en parkeringsplats med plats för sju fordon, en ramp med
elektriskt motstånd, ett utrymme utformat för ett kontor, ett gym, en inomhuspool
med ett fönster och tillgång till den nedre terrassen, ett maskinrum och ett badrum .

På första våningen finns ett magnifikt vardagsrum med matsal med panoramautsikt
över dalen, ett fullt utrustat kök med toppmoderna apparater och ett gästbadrum.
Köket och matsalen är anslutna med en automatisk dörr.

Andra våningen består av en svit med omklädningsrum och en svit med badrum samt
två dubbelrum med separat badrum. Alla sovrum har panoramautsikt över La
Massana-dalen.

Förutom ytbehandlingar av hög kvalitet har fastigheten trippelglasfönster,
aerotermisk golvvärme, hemautomation och hiss.

Leveransdatum är planerat till sommaren 2022.

lucasfox.se/go/and29819

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Inomhuspool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, , , Utsikt, Utrustat kök,
Öppen spis, Nybyggd, Luftkonditionering,
Larm, 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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