
REF. POZ21608

1.320.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 800m² de jardí en
venda a Pozuelo
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

485m²
Plànol  

1.100m²
Dimensions del terreny  

800m²
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

Impressionant vila independent de 5 dormitoris
completament renovada amb jardí privat, piscina, cuina
moderna i sauna, situada en una zona tranquil·la de
Monteclaro a Pozuelo, Madrid.

'Lucas Fox presenta, en exclusiva, aquesta oportunitat única de comprar una de les
propietats de més alta qualitat en la urbanització Monteclaro amb gran reducció de
preu!

La casa familiar de gairebé 500 m² es troba en una zona tranquil·la de la urbanització
Monteclaro.

Els propietaris actuals van renovar i ampliar la casa completament el 2015 a un nivell
molt alt. Literalment van reconstruir la casa, van reemplaçar tot el cablejat elèctric i
la plomeria i van instal·lar moltes característiques que un esperaria trobar en una
propietat de luxe.

Les característiques destacades inclouen calefacció per terra radiant en totes les
habitacions, terres de fusta autèntica, un sistema d'aspiració centralitzat, un gimnàs i
una sauna i una cuina moderna molt gran amb electrodomèstics d'alta gamma. Totes
les habitacions de la propietat tenen controls de temperatura individuals i l'aire
condicionat es lliura a través de la propietat a través de conductes.

Monteclaro és una exclusiva urbanització privada a Pozuelo que compta amb
vigilància les 24 hores i d'ambient familiar, ja que compta amb club social, piscines,
cafeteries, camp de futbol i pistes de tennis i pàdel.

La distribució de l'habitatge és excel·lent. Entrem a la vila per un impressionant i
ampli vestíbul d'entrada amb sostre de doble alçada, que disposa d'un guarda-roba i
un ampli lavabo de convidats.

lucasfox.cat/go/poz21608

Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Garatge privat, Sostres alts,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Girant a la dreta arribem a una meravellosa biblioteca tradicional amb prestatges
fets a mida. A l'esquerra trobem un gran saló amb una llar de foc que funciona.
Aquest espai connecta a través d'unes portes corredisses amb un lluminós menjador,
que té una taula amb capacitat per a 18 comensals. A la part posterior de l'menjador
hi ha una sortida a un bonic porxo i al davant hi trobem la porta que dóna accés a la
cuina, totalment equipada i amb una barra alta amb tamborets, ideal per gaudir de
l'esmorzar o d'un dinar informal.

A l'sortir de la cuina, a la dreta tenim un acollidor saló secundari o sala de televisió
amb precioses vistes i sortida a jardí. En aquesta ala est de la casa també tenim un
lavabo per al servei i un meravellós dormitori de convidats amb bany privat.

Una preciosa escala de fusta ens porta a la primera planta, on hi ha els tres
dormitoris restants. A l'àrea central trobem una altra zona molt bonica d'estar, ideal
per a les nits de cinema familiar. El dormitori principal es troba a l'esquerra i gaudeix
d'un ampli vestidor i un espaiós bany amb dutxa i tocador.

Els altres dos dormitoris d'aquesta planta disposen de banys privats amb banyera i
dutxa, i un d'ells també té vestidor.

Al costat dels dormitoris hi ha un petit gimnàs i una sauna amb guarda-roba.

Un preciós jardí paisatgístic envolta la casa, ia la dreta hi trobem una piscina
climatitzada i una àmplia zona coberta per seure, ideal per a dinars i sopars a l'aire
lliure amb els convidats.

La casa també té un gran garatge privat amb armaris, un lavabo de convidats i espai
per a dos cotxes grans.

En resum, Lucas Fox es complau a presentar aquesta gran casa familiar de gran
qualitat en una de les millors zones de la privilegiada i segura urbanització de
Monteclaro, a només 20 minuts amb cotxe de centre de Madrid.

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