
UTHYRD

REF. ANDR30466

5 900 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum med 180m² Trädgård till uthyrning i La Massana
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Sovrum  

3
Badrum  

300m²
Planlösning  

180m²
Trädgård

+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

Spektakulärt nytt modernt hus med 4 sovrum och en
trädgård att hyra i Sispony, La Massana.

Nytt parhus, beläget i en av de mest idylliska miljöerna i staden Sispony, i La Massana.

Eftersom det är söderläge har det långa soltimmar hela dagen, året runt. På samma
sätt, tack vare sitt läge, har det charmig utsikt över den naturliga miljön som omger
området.

Detta hus är fördelat på 4 våningar och har 4 dubbelrum, med 3 kompletta badrum
som ger service och en gästtoalett i dagområdet. Huset har en trädgård som omger
huset i nivå med vardagsrum och kök.

Dessutom erbjuder den ett garage med kapacitet för 2 eller 3 fordon, plus
förvaringsutrymme.

Den har högkvalitativa material och idealisk termisk-akustisk isolering med
treglasfönster. Värmesystemet fungerar med hjälp av ett aerotermiskt system,
idealiskt för att optimera förbrukningen.

Tillgänglig från 15 augusti 2022.

lucasfox.se/go/andr30466

Utsikt över bergen, Trädgård,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utrustat kök, Uppvärmning,
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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