
VENUT/UDA

REF. LFM1171

7.500.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28023

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

1.500m²
Plànol  

5.000m²
Dimensions del terreny

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent propietat de 1.500 m² que ofereix luxe, disseny,
estil i bon gust a tan sols 10 minuts del centre de la ciutat
i està envoltada de les millors instal·lacions esportives i
escoles internacionals

Aquesta casa en venda ofereix un espai personalitzat i únic amb acabats de luxe
distribuït en 3 plantes connectades a través de les escales o un ascensor. 
A la planta baixa hi ha un rebedor espectacular amb un passadís de vidre que dóna a
2 dormitoris dobles amb banys privats. 
La primera planta està dedicada exclusivament al dormitori principal amb un saló,
cambra de bany doble i vestidor. 
La cuina és espectacular i està equipada amb electrodomèstics d'alta qualitat. 
La propietat cuentca amb una piscina interior gran amb vistes del jardí i un garatge
de 10-12 places.

lucasfox.cat/go/lfm1171

Terrassa, Piscina, Jardí, Ascensor,
Aparcament
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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