
LLOGAT/ADA

REF. POZR21755

4.150 € al mes Casa / Vil·la - Llogat/ada
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 900m² de jardí en
lloguer a Pozuelo
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

415m²
Plànol  

1.100m²
Dimensions del terreny  

900m²
Jardí

+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

Preciosa torre de 6 dormitoris, amb jardins privats i
piscina a l&#39;exclusiva comunitat tancada de
Monteclaro, amb un club social amb pistes de tennis i
pàdel i restaurant.

Aquesta casa unifamiliar ben cuidada es troba a l'exclusiva comunitat tancada de
Monteclaro. Amb seguretat les 24 hores, club social, piscines, camp de futbol i pistes
de tennis i pàdel, és perfecte per a famílies.

La casa està envoltada d'un jardí molt cuidat amb una gespa frondosa i diversos
arbres i plantes. Un gran porxo davanter condueix a la propietat i des d'aquí ens
donen la benvinguda a un elegant rebedor. A la dreta del rebedor trobem un ampli
despatx a casa i a l'esquerra la preciosa sala d'estar-menjador amb llar de foc. Des de
la sala d'estar s'accedeix a un gran porxo cobert, perfecte per gaudir dels àpats
d'estiu a l'aire lliure.

La cuina es presenta equipada i ofereix unes vistes agradables sobre el jardí i la
piscina. També hi ha una zona d'esmorzar independent, un saló amb grans finestrals i
un dormitori de convidats molt privat amb bany. Al costat de la cuina trobem la zona
de servei, amb accés exterior independent, que inclou un dormitori i bany.

Des del vestíbul d'entrada una escala de fusta condueix al primer pis que inclou el
dormitori principal amb llar de foc, vestidor i bany en suite. Hi ha 3 habitacions més
que comparteixen un bany.

La propietat disposa d'un annex que seria una sala de jocs/sala de festes ideal i
disposa de llar de foc, lavabo i traster a més d'un celler al soterrani.

Hi ha aparcament cobert per a 3 cotxes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per sol·licitar una
visualització.

lucasfox.cat/go/pozr21755

Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Pista de tennis, Servei de consergeria ,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster, Seguretat,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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	Preciosa torre de 6 dormitoris, amb jardins privats i piscina a l&#39;exclusiva comunitat tancada de Monteclaro, amb un club social amb pistes de tennis i pàdel i restaurant.

