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ÖVERBLICK

Exklusivt hus med 5 sovrum med imponerande utsikt över
dalen och en reformerbar traditionell hydda på samma
tomt till salu i ett lugnt område i församlingen La
Massana.

Imponerande enfamiljshus på 844 m² fördelat på sex våningar där ljus, utsikt och
avskildhet som ytorna erbjuder prioriteras. Det är ett mycket exklusivt hem tack vare
dess läge, egenskaper och exceptionella finish; Förutom att ha avundsvärt ljus och
utsikt och gott om plats i alla rum som utgör huset.

Denna magnifika enfamiljsvilla kännetecknas av sin design och komfort när den är
som bäst. Huset har mycket karaktär och alla rum har detaljer och material av god
kvalitet.

Vi går in i huset genom en rymlig och elegant hall som leder oss till olika ytor. Först
och främst hittar vi ett stort 90 m² stort garage med kapacitet för flera fordon. Intill
har vi två rum, ett med dieseltanken och det andra med den allmänna bilden. En
invändig trappa eller en designhiss med glasdörr och kapacitet för flera personer
förbinder oss med resten av våningarna.

Våningen -2 har en fördelare där vi kommer åt ett förråd och framför hittar vi en lång
korridor med flera inbyggda garderober som leder oss till pannrummet, en stor
tvättstuga och ett stort universalrum inrett som musik. studio.

I fortsättningen har vi våning -1 som består av en stor distributör inrättad som ett
spelrum och ett kontor med en angränsande toalett. Denna våning kompletteras med
ett rymligt gymområde.

På bottenvåningen ligger dagdelen, med en stor hall som ger oss tillgång till en stor
öppen yta som rymmer vardagsrum och matsal. På framsidan har matsalen högt i tak
och vardagsrummet, med öppen spis. Detta utrymme ger tillgång till en täckt veranda,
för att njuta av lunch och middag med familj och vänner, och till den stora trädgården
som omger huset och erbjuder drömlik panoramautsikt över dalen och bergen som
omger området. I trädgårdsområdet hittar vi också en typisk andorransk borda att
reformera och anpassa efter din smak. På ena sidan finns det ett kök med en central
ö med en matplats fullt utrustad med avancerade apparater och en välkomsttoalett
som kompletterar denna våning.

lucasfox.se/go/and38115

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Jacuzzi, Gym, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats
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En trappa leder oss till första våningen som rymmer nattområdet med ett stort 25 m²
dubbelrum med eget badrum. Å andra sidan hittar vi juvelen i kronan på detta hus: en
fantastisk svit på 45 m² med ett badrum med ett stort fönster som gläder oss med
idyllisk utsikt och tillgång till den privata terrassen. Sovrummet har ett stort utrymme
med ett stort omklädningsrum och tillgång till en privat veranda.

Och slutligen, på andra våningen, hittar vi ett stort multifunktionellt rum med stora
fönster, för närvarande inrett som ett vardagsrum och mittemot, det finns ett stort
sovrum och ett komplett badrum bredvid. I hela golvet har vi högt i tak för att ge
rymd och ljus.
Detta hem drar nytta av exklusiva detaljer, högkvalitativa material och otaliga
extrafunktioner för att uppnå högsta komfort och design.
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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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