
REF. LFA180

2 990 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 5 Sovrum med 140m² Trädgård till salu i La Massana, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

5
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4
Badrum  

900m²
Planlösning  

140m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Bergshus med separat vind, flera terrasser och
panoramautsikt till salu nära La Massana.

Fantastisk fristående villa med spektakulär utsikt över Pico de Casamanya, belägen i
ett mycket bra läge i Sispony, 3 minuter från La Massanas centrum.

Den har en bebyggd yta på 998 m².

Fastigheten består av 5 rum och är fördelad på 4 våningar förbundna med hiss med
privat nyckel till varje våning.

Dagområdet är väl avskilt från nattområdet.

På bottenvåningen skulle vi hitta två fristående garage med kapacitet för 3 fordon per
garage, pannrum, toalett och förråd.

På nästa våning har vi ett majestätiskt loft på 100 m² med tak på 5 meter högt, det är
ett fristående loft med kök, privat badrum och trädgård för exklusiv avskildhet.

På andra våningen finns ett stort och ljust kök på 80 m² med tillgång till en stor
terrass på 75 m² plus lekplats för barn och husdjur, denna våning kompletteras av ett
badrum med dusch och badkar, ett loft för att förvara mat och en tvättstuga. .

På tredje våningen, vi tillgång till ett stort vardagsrum-matsal med träbjälkar och
mycket rustik, har också ett loft och tillgång till sovrummen.

På fjärde och sista våningen har vi sovdelen som består av 5 dubbelrum, ett av dem
med eget badrum och ett badrum som betjänar alla 4 rummen.

Hela huset har fantastisk utsikt, njuter av naturligt ljus och lugnet har varit
oberoende.

Det är en vacker konstruktion med en atmosfär av romantiska slott, halvrenoverade,
rymliga och originella utrymmen, perfekt för människor som gillar lugnet och bergen
eftersom det har unik tillgång till berget bakom huset.

Möjlighet att förvärva marken intill.

lucasfox.se/go/lfa180

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, 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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	Bergshus med separat vind, flera terrasser och panoramautsikt till salu nära La Massana.

