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DESCRIPCIÓ

Meravellós pis de luxe de 2 dormitoris amb un jardí privat
de 270 m² d&#39;estil japonès en venda en una
urbanització amb piscina i jardins comunitaris, en una
ubicació privilegiada a Valdemarín, Madrid.
Lucas Fox s'enorgulleix d'oferir, en exclusiva, aquest pis en planta baixa de 2
dormitoris a la venda. Aquesta bella i elegant propietat està ubicada en un prestigiós
i molt segur desenvolupament privat en una de les millors ubicacions de Valdemarin.
Aquest bell i meticulosament cuidat baix amb jardí està envoltat d'instal·lacions clau
que inclouen els millors restaurants locals (Baravaca, Embassy, Guito s) i els
principals hospitals, inclosos Sanitas Sarsuela i Vithas Nisa. Hi ha un accés molt
proper a les carreteres de circumval·lació A-6 i M-40, el que permet desplaçaments
ràpids a centre de Madrid en 10 minuts.
El pis és molt espaiós i totes les estances tenen una lluminositat fantàstica. Des del
vestíbul d'entrada s'accedeix a la gran sala-menjador, amb unes portes corredisses
que donen a un jardí privat de 270 m², que està dissenyat amb un estil japonès de
gran qualitat.

lucasfox.cat/go/poz21011
Jardí, Piscina, Terrassa,
Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
Aparcament, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Seguretat,
Traster, Vestidor

Hi ha un preciós porxo cobert amb gandules, ideal per menjar a l'aire lliure.
A la dreta, un passadís condueix a la zona de nit amb dos dormitoris de bona mida.
Un dels dormitoris té armaris encastats i un bany complet independent davant.
Seguint pel passadís trobem el gran dormitori principal amb bany privat i vestidor.
Tots els dormitoris tenen armaris encastats i molta llum natural.
A l'esquerra hi ha una cuina equipada amb electrodomèstics d'alta qualitat i un
safareig independent amb rentadora i assecadora. Hi ha la possibilitat de crear un
dormitori de servei en aquesta zona, com ja han fet alguns veïns. També hi ha un
lavabo com a visitant.
El preu inclou dues places d'aparcament grans i un traster.
El pis es troba en un edifici molt segur amb servei de consergeria les 24 hores i
jardins comunitaris amb dues piscines exteriors.
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En resum, Lucas Fox es complau a presentar aquest habitatge ideal per a una parella
o una família petita.
Comuniqui amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per organitzar una
visita. Treballem els 7 dies de la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels
nostres clients.
Alternativament, visiteu-nos al nostre recentment inaugurat saló d'habitatge de
Lucas Fox a l'Avinguda d'Europa 38 a Pozuelo per discutir els seus requisits amb més
detall perquè puguem ajudar-lo a trobar la seva llar o inversió perfecta.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya

REF. POZ21011

835.000 € Pis - Venut/uda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 270m² de jardí en venda a
Aravaca
Espanya » Madrid » Aravaca »

2

2

120m²

270m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Jardí

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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