
REF. AND36209

1 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD500

6
Sovrum  

5
Badrum  

500m²
Planlösning  

600m²
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

Charmigt hus med 6 sovrum till salu i Escas-området.

Detta rymliga och originella hus ligger på toppen av bostadsområdet Escas, i direkt
kontakt med berget. Det är omgivet av en stor tomt och åtnjuter orientering mot de
fyra vindarna, så det är ett perfekt hem för den som vill vara i ett lugnt område nära
naturen.

Huvuddörren är på sidan av huset, eftersom huset är delat i två på insidan. På ena
sidan finns huvudhuset och på den andra en sekundärbostad som används som
gäststuga, med möjlighet att återförena båda delarna.

När det gäller huvudhuset och det största, när vi når första våningen hittar vi ett
mycket rymligt och ljust vardagsrum/matsal med underbar utsikt över bergen i La
Massana-dalen. En stor skjutdörr i glas skiljer ett kontor åt och kan även användas för
att begränsa åtkomsten till trappan. I anslutning till vardagsrummet hittar vi ett fullt
utrustat öppet kök, med alla typer av vitvaror. Köket har tillgång till en terrass med
utsikt över entrén till huset.

När vi går upp till andra våningen går vi till nattområdet, som består av två
dubbelrum med ett komplett badrum med badkar för att tjäna det och en rymlig svit
med mycket naturligt ljus.

Därefter tar några spiraltrappor oss till en mezzanin med magnifik utsikt, som skulle
kunna användas för alla möjliga användningsområden.

Sekundärbostaden består av ett mycket ljust vardagsrum-matsal på bottenvåningen,
anslutet till ett rymligt och utrustat kök, som ger tillgång till en stor trädgård med
utsikt som omger huset. På första våningen har vi ett sovrum av svittyp med ett
komplett badrum, ett dubbelrum och ett komplett badrum. På andra våningen hittar
vi ett litet enkelrum med spektakulär utsikt över Casamanya.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/and36209

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, 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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