
UTHYRD

REF. MADR4562

2 600 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Hus/Villa med 5 Sovrum med 50m² terrass till uthyrning i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28669

5
Sovrum  

4
Badrum  

450m²
Planlösning  

2.500m²
Totalyta  

50m²
Terrass

+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

Underbar rymlig villa för uthyrning i lugna, naturliga
omgivningar med en generös privat trädgård och pool.

2-våning klassisk spansk villa med 5 sovrum och 4 badrum, byggdes 1990-talet och
ligger i ett mycket lugnt område omgivet av natur i det exklusiva "Las Lomas"
neighourhood i Boadilla del Monte, nära Pozuelo.

Fastigheten ligger på en 2.500 m² tomt med en fantastisk grön trädgård och en pool
med utsikt över landskapet. Bottenvåningen har en trevlig vardagsrum och matsal på
splitnivå, ett bra renoverat kök, en studie, 3 sovrum och 2 badrum. Ett vardagsrum på
första våningen leder oss till sovrummet med eget badrum och terrass. Ytterligare ett
sovrum, badrum och studie finns på bottenvåningen. Detta hus skulle vara idealiskt
som ett hem för en familj med barn eller för pensionärer som letar efter en attraktiv
fastighet i naturen.

Bekväm, rymlig villa med stor privat trädgård och pool. Fred och natur med enkel
tillgång till centrala Madrid.

lucasfox.se/go/madr4562

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Grillplats, 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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