
VENUT/UDA

REF. POZ18638

1.780.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 700m² de jardí en
venda a Aravaca
Espanya »  Madrid »  Aravaca »  28023

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

450m²
Edificats  

1,146m²
Dimensions del terreny  

100m²
Terrassa  

700m²
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

Bella vila independent en venda en una ubicació
privilegiada a Aravaca amb impressionants vistes a Casa
de Camp.

Aquesta bonica vila independent es ven en una de les comunitats residencials més
prestigioses d'Aravaca, a només 10 minuts amb cotxe del centre de Madrid. La vila
compta amb un bell jardí, dissenyat per un reconegut paisatgista, a més d'una
piscina.

Un camí de pedra natural condueix a la casa. Un impressionant rebedor amb sostres
alts i fantàstica llum natural s'obre a un gran saló a l'esquerra. Aquest espai té enllaç
directe a una terrassa amb precioses vistes al jardí i la piscina. Les portes corredisses
donen accés a un ampli menjador connectat a la cuina totalment equipada amb una
pràctica zona d'esmorzar. Des de la cuina s'accedeix a una altra gran terrassa amb
espectaculars vistes al parc de La Casa del Campo. El safareig i el dormitori i bany de
servei completen aquest nivell.

A la primera planta trobem el dormitori principal amb despatx i vestidor, a més de 4
dormitoris que comparteixen 2 banys. Els dos dormitoris que donen al jardí
comparteixen una terrassa molt gran que es pot cobrir amb un tendal. Tots els
dormitoris tenen vistes a La Casa del Campo i l'horitzó de Madrid.

La segona planta es fa servir actualment com a espai d'emmagatzematge, però podria
desenvolupar-se per obtenir altres 100 m² d'espai habitable.

El jardí ben cuidat inclou una piscina, una cascada i una zona chill-out, mentre que al
costat de la vila hi ha una zona de jocs separada per a nens, ideal per als esports de
pilota. Hi ha una rica varietat de plantes i arbres, incloent Xiprers i Magnòlies. Un
garatge per a 4 cotxes completa aquesta excel·lent casa familiar.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/poz18638

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Terres de marbre,
Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Seguretat, Traster, Vestidor, Vistes,
Zona chill-out
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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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