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DESCRIPCIÓ

Meravellosa casa familiar situada en una preciosa
parcel·la de 2.500 m² amb un jardí paisatgista, una gran
piscina i pistes de bàsquet i pàdel, que ofereix més de 675
m² superfície habitable a l&#39;exclusiva zona de
Valdespastores de Boadilla.
Lucas Fox li presenta aquesta meravellosa i completa casa familiar a una de les zones
més prestigioses de Boadilla de la Muntanya.
Aquesta vila independent es troba en un recinte amb molta privacitat de més de
2.500 m², a la frontera amb Valdepastores i Las Lomas a Boadilla de la Muntanya, en
un tranquil carrer sense sortida.
Aquí, les famílies poden gaudir d'un estil de vida a l'aire lliure prop d'escoles
internacionals de primera classe com St Michael 'si Col·legi Mirabal, a només 25
minuts de centre de Madrid. Hi ha un fàcil accés a les carreteres de la M-40 i M-50.
Entrem a l'habitatge per un camí privat tancat que condueix a l'garatge a la planta
baixa, amb espai per a 4-5 cotxes.

lucasfox.cat/go/poz23604
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts,
Pista de pàdel, Parquet, Llum natural,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Després de travessar la porta principal, ens rep un jardí preciós i molt ben mantingut,
dissenyat per un famós paisatgista. La parcel·la és d'una mida perfecte, ni massa
gran ni massa petit, i alberga una varietat de característiques fantàstiques. A la part
dreta de l'habitatge, es presenta una gran piscina amb un bonic jardí i, a l'esquerra,
els residents podran fer exercici en una pista de pàdel o en una pista de bàsquet
privades.
La major part de la superfície habitable es concentra en una planta baixa ben
distribuïda, a la qual accedim per un elegant rebedor. A l'girar a la dreta, trobem un
passadís amb un lavabo de cortesia que condueix a una cuina gran i moderna
totalment equipada que té una àrea de servei / rebost separada mitjançant unes
portes corredisses amb vidre. La cuina també es beneficia de sortida a un petit porxo
cobert amb precioses vistes sobre el jardí i la piscina.
Des de la cuina, també podem passar a la gran sala-menjador de planta oberta, les
portes franceses s'obren a un gran porxo cobert a la part posterior de l'habitatge.
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Tornant a l'rebedor ia mà esquerra, un passadís porta als dormitoris principals.
Passem dos dormitoris secundaris de bona mida a la dreta, amb armaris encastats i
vistes a jardí del darrere. Aquestes estades tenen els seus propis banys a l'altre
costat de passadís. A la fi d'aquest, es presenta l'ampli dormitori principal amb bany
privat i vestidor.
Vam pujar a la planta superior, que ofereix un altre gran saló amb terrassa i llar de
foc, el lloc ideal per passar les tardes a casa en família. A la banda de la sala, hi ha
una altra zona amb dos dormitoris més amb armaris encastats que comparteixen un
bany amb dutxa.
A la planta baixa s'ubica un pis independent per al personal de servei, que consta de
dos dormitoris, un bany complet i un saló amb cuina americana.
Al costat de l'ampli garatge, que pot albergar 4-5 cotxes, trobem una gran sala de jocs
que rep llum natural a través de diverses finestres altes. Un gran traster amb
múltiples armaris a mida per a la roba (per a guardar les peces de temporada), i un
altre traster completen aquest nivell.
En resum, es tracta d'una gran casa familiar perfecta per a famílies que busquin un
estil de vida a l'aire lliure en una zona exclusiva de Boadilla, prop d'escoles
internacionals i de centre de Madrid.
Si desitja conèixer l'habitatge durant aquesta situació excepcional, us proposem fer
una visita virtual. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per
telèfon per concertar. Treballem 7 dies a la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients.
Un cop s'aixequin les restriccions de moviment, esperem rebre-li al nostre recent
inaugurat property lounge, a l'avinguda d'Europa 38, Pozuelo, per conèixer els seus
requisits amb més detall i ajudar-lo a trobar casa o inversió perfecta.
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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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