
SÅLD

REF. MAD4600

1 850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 250m² terrass till salu i Nueva España,
Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamartín »  Nueva España »  28016

5
Sovrum  

5
Badrum  

480m²
Planlösning  

250m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Rymlig, fridfull, lyxig familjevilla med en privat trädgård
och en gemensam pool till salu nära Nueva España,
Madrid.

Modernt 480 m² hus med 5 sovrum, 5 badrum, servicekvarter, garage, en privat
trädgård och ett gemensamt område med en pool i Madrid City. Villan renoverades
och har utsikt över staden från de övre våningarna.

På bottenvåningen hittar vi entrén, studien, köket, gästtoaletten och vardagsrummet
- matsalen som leder ut till terrassen och trädgården och vidare till det gemensamma
poolområdet.

Husets första våning erbjuder 4 sovrum och 3 badrum medan andra våningen har det
rymliga sovrummet med ett omklädningsrum, ett privat badrum med bastu, bibliotek
och tillgång till den bakre terrassen.

Den nedre bottenvåningen är uppdelad i ett garage, skafferi, service sovrum och
badrum, ett grovkök och ett spelrum med tillgång till den bakre trädgården genom
verandan och med trappor till bottenvåningen.

En idealisk egenskap för familjer med en privat trädgård och utmärkta gemensamma
faciliteter. Detta är en sund investering eftersom villan ligger i ett område med
ökande värde i Madrid.

lucasfox.se/go/mad4600

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Uppvärmning, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Bibliotek
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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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	Rymlig, fridfull, lyxig familjevilla med en privat trädgård och en gemensam pool till salu nära Nueva España, Madrid.

