
VENUT/UDA

REF. POZ22584

960.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

311m²
Edificats  

410m²
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

Villa en perfecte estat, amb amplis dormitoris i una bona
orientació, en una urbanització de 5 viles amb zones
comuns, prop de l&#39;avinguda d&#39;Europa.

Lucas Fox Properties Internacional els presenta aquesta casa que se situa en una
meravellosa urbanització tancada de cinc viles amb piscina comú, a punt per entrar a
viure en un emplaçament i amb serveis de transport molt a prop.

Aquest habitatge de 394 m² construïts amb excel·lents qualitats ofereix un alt nivell
de vida i garanteix la total tranquil·litat, privacitat i seguretat dels seus residents.
L'habitatge, ideal per a una família, gaudeix d'estades àmplies, confortables i molt
lluminoses, d'una terrassa assolellada i d'un jardí exterior molt íntim que farà
d'aquesta casa un plaer viure-hi.

A l'entrar a l'habitatge per la planta principal, ens rep un espaiós vestíbul que dóna
pas a un meravellós saló-menjador amb llar de foc i sortida a l'exterior: una estada
de sostres alts acollidora i molt lluminosa, perfecta per relaxar-se en companyia de
les persones que ens fan feliços. A continuació, es presenta una pràctica cuina amb
office totalment equipada i un lavabo de cortesia.

Vam pujar a la primera planta, on hi ha la major part de la zona de nit, amb quatre
dormitoris, dos d'ells amb el seu bany privat, i un altre bany que comparteixen els
altres dos dormitoris de grans dimensions.

Tota la segona planta es destina a una sala multiusos amb sostres alts. Aquesta
planta també ofereix un dormitori independent i compta amb dues terrasses
assolellades, ideals per gaudir de la lectura d'un bon llibre o gaudir d'el bon temps.

Finalment, baixem fins a la planta baixa, que dóna accés a l'garatge que compta amb
dues places de garatge, una zona de bugaderia i sala de màquines.

L'habitatge està equipada amb nombrosos armaris i també disposa de calefacció per
solt radiant i d'aire condicionat en tots els espais, perfectes per a adaptar cada
estada a gust de cada resident.

Els convidem a visitar aquest nou habitatge que, sens dubte, ha de complir amb les
seves expectatives.

lucasfox.cat/go/poz22584

Jardí, Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Edifici modernista,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Sala de jocs
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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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