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REF. AND38357

2 400 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 143m² Trädgård till salu i La Massana,
Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400
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6
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626m²
Planlösning  

72m²
Terrass  

143m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exceptionellt fristående hus på 626 m² med 215 m²
terrasser och trädgårdar, med modern finish, trevlig
utsikt och ljus till salu i ett mycket lugnt bostadsområde i
La Massana.

Lucas Fox presenterar detta imponerande enfamiljshus på 626 m² fördelat på fyra
våningar. Husets design prioriterar insläppet av naturligt ljus, utsikten och den
integritet som området erbjuder; För detta erbjuder det breda utrymmen och stora
inglasningar som vi hittar i hela huset.

Villan är nybyggd och har mycket moderna och lyxiga ytor i vart och ett av rummen
som utgör huset.
Huset har tre sovrum, alla med eget badrum och omklädningsrum. Det fjärde
sovrummet ligger på översta våningen och har ett omklädningsrum, ett rymligt
badrum med badkar och dusch och privat tillgång till en terrass med jacuzzi, att njuta
av på vintern med helt snötäckta vyer.

I dagområdet hittar vi ett rymligt vardagsrum-matsal, med utgång till terrassen och
trädgården som omger nästan hela våningen. Vi hittar också det helt oberoende
köket med en designad centralö, avancerad utrustning, en matplats och även med
tillgång till trädgården. Slutligen kompletteras golvet med en toalett.

På nedre våningen hittar vi ett universalrum, i dagsläget inrett som gymdel med
inbyggda garderober och ett badrum med dusch som ligger alldeles intill. Slutligen
hittar vi ett stort garage med kapacitet för cirka åtta fordon med enkel åtkomst,
husets tekniska rum, en stor tvättstuga och ett förråd.

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.

lucasfox.se/go/and38357

Utsikt över bergen, Trädgård,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel, 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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	Exceptionellt fristående hus på 626 m² med 215 m² terrasser och trädgårdar, med modern finish, trevlig utsikt och ljus till salu i ett mycket lugnt bostadsområde i La Massana.

