
REF. POZ25746

1.190.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Aravaca, Madrid
Espanya »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

339m²
Plànol  

253m²
Dimensions del terreny

+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

Meravellosa casa aparellada amb 340 m² construïts sobre
parcel·la de 250 m² amb espais amplis i una ubicació ideal
a només 5 minuts d&#39;Aravaca centre.

Lucas Fox International Properties els presenta de manera exclusiva aquesta
propietat, compta amb 340 m² construïts sobre una parcel·la de 250 m² amb piscina
pròpia, en la Colònia dels Diplomàtics a Aravaca Madrid, a prop de la zona comercial
d'Aravaca, dels millors col·legis i de zones verdes amb molt d'encant.

Entrem pel vestíbul de la planta principal, que condueix a un ampli saló-menjador
amb llar de foc i sortida a jardí privat amb piscina, ia una estupenda cuina amb
sortida a jardí lateral. Aquesta alçada també es beneficia d'un armari gabanero i d'un
lavabo de cortesia.

A la primera planta tenim tres dormitoris còmodament distribuïts amb dos banys, un
d'ells privats, a més de comptar amb una àmplia zona de vestidor.

Les golfes ofereix un fantàstic espai diàfan amb bany complet, que podria destinar-
se perfectament a un dormitori principal amb bany privat, donant més intimitat a la
família.

Finalment, a la planta soterrani disposem d'un dormitori de servei amb bany complet,
àmplia zona polivalent i accés a l'garatge amb capacitat per a dos vehicles.

El convidem a descobrir aquest nou habitatge que, sens dubte, ha de complir amb les
seves expectatives.

No s'ho pensi més i visiti aquesta casa. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per
telèfon o correu electrònic per organitzar una visita. Treballem els set dies de la
setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

També pot visitar-nos al nostre Property Lounge de Lucas Fox en avinguda d'Europa,
38, a Pozuelo perquè puguem estudiar els seus requisits amb més detall i així ajudar
a trobar la casa o inversió perfecta.

lucasfox.cat/go/poz25746

Jardí, Garatge privat, Terres de marbre,
Parquet, Llum natural, Saló de bellesa ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals
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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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