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REF. AND39628

1 750 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

5
Sovrum  

4
Badrum  

413m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Mysigt fjällhus till salu i ett mycket soligt bostadsområde
med otrolig utsikt över Pal-dalen och skidorten Vallnord.

Imponerande 413 m² fristående hus beläget i ett lugnt och soligt bostadsområde, nära
skidorten Pal. Det är ett hus med avundsvärt ljus och utsikt och gott om plats i alla
rum som utgör det.

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 garage med kapacitet för flera fordon. Intill har vi ett rum
som skulle kunna användas för att förvara vinter- och sommarkläder och utrustning.
En intern trappa eller en hiss med plats för flera personer förbinder oss med resten
av våningsplanen.

På första våningen ligger dagdelen, med en stor hall som ger oss tillgång till en stor
öppen yta som rymmer vardagsrum och matsal. På framsidan har loungen en öppen
spis. Detta utrymme ger tillgång till en veranda för att njuta av lunch och middag med
familj och vänner, och erbjuder drömlik panoramautsikt över dalen och bergen som
omger området. På ena sidan finns ett kök med en central ö med en matplats fullt
utrustad med avancerade apparater. Längre fram, ett skafferi, ett sovrum inrett som
ett kontor och en kostnadsfri toalett kompletterar denna våning.

En trappa leder oss till andra våningen som inrymmer nattområdet med ett stort
dubbelrum med eget badrum, följt av två dubbelrum, alla med ett stort
omklädningsrum, och ett av dem med tillgång till terrassen som går runt till hus. Ett
komplett badrum tjänar de två sovrummen och en mycket praktisk tvättstuga ger
tillgång till en privat terrass med mycket sol.

På tredje våningen hittar vi mastersviten som upptar halva våningen och har ett stort
omklädningsrum, ett komplett badrum och en privat terrass.

Ett idealiskt hem för skidälskare, eftersom det ligger intill Vallnords skidområde.

lucasfox.se/go/and39628

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, 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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