
SÅLD

REF. LFM1223

1 290 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Sovrum  

3
Badrum  

640m²
Planlösning  

2.800m²
Totalyta

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Attraktivt hem med 2 800 m² mark, med utsikt över den
vackra Casa de Campo Park

Beläget bara 10 minuters bilresa från centrala Madrid, är denna utmärkta fastighet
till salu idealisk för dem som vill vara ute och stressa men ändå ha alla
bekvämligheter i närheten.

Trädgården är snygg anlagd och mycket privat med en stor pool och tennisbana. Det
finns en rymlig, söderläge terrass med utsikt över marken, perfekt för att njuta av
Madrids fantastiska soliga klimat.

Inuti har huset en inbjudande entré som ser ut på en dekorativ inredning. Du hittar
ett bra vardagsrum med ett nedsänkt sittområde runt eldstaden. Det finns också en
vinterträdgård som kan öppnas för att ansluta till den stora terrassen.

Det moderna köket är fullt utrustat med ett tvättstuga och tillgång till terrassen och
trädgården.

Det finns 4 sovrum, inklusive en master ensuite på bottenvåningen nivå och 3
ytterligare sovrum och 2 badrum uppför trappan.

I källaren finns tillgång till garaget för 2 bilar, ett spelrum, ett vardagsrum och ett
förråd.

Värt en titt!

lucasfox.se/go/lfm1223

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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