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DESCRIPCIÓ

Impressionant casa adossada cantonera de 800 m², amb
una excel·lent distribució, un jardí privat molt gran i
piscina, en venda a la prestigiosa i segura urbanització La
Finca Mistral 2 a Pozuelo, Madrid.
Lucas Fox es complau a presentar aquesta luxosa casa adossada cantonera en venda
situada a la prestigiosa i segura urbanització Mistral 2, una de les més recents i
modernes dins de la Finca.
Aquesta fantàstica habitatge és una de les més grans de tot el complex i es beneficia
d'un ampli jardí, que ofereix més privacitat que la resta d'habitatges de l'complex.
Els propietaris actuals han conservat aquesta casa en excel·lents condicions i han
anat realitzant diverses millores a la distribució original de l'habitatge. És important
esmentar que hi ha la possibilitat d'ampliar la planta semisoterrani en altres 200 m².
La promoció Mistral 2 destaca per les seves bonics jardins comunitaris amb àmplies
piscines, pistes de tennis i de pàdel i una pista per a diversos esports. A l'igual que la
resta de promocions de Grup Immobiliari La Finca, ofereix als seus residents
seguretat d'última generació amb accés controlat les 24 hores i vigilància constant
dins i fora de l'doble perímetre.

lucasfox.cat/go/poz26404
Piscina, Jacuzzi, Pista de tennis,
Garatge privat, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural, Pista de pàdel,
Terres de marbre, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, S'accepten mascotes ,
Safareig, Sala de jocs, Seguretat,
Sistema domòtic, Traster, Zona chill-out

Aquesta casa ofereix un ampli i còmode espai de vida i entreteniment i es distribueix
en 4 plantes amb un ascensor. Entrem a l'habitatge per un rebedor que ens condueix,
de front, a un diàfan saló-menjador. A l'esquerra de l'rebedor, trobem l'àmplia i
lluminosa cuina que ve equipada amb electrodomèstics Gaggenau d'alta gamma, així
com una cafetera i una vinoteca.
A la dreta de l'rebedor, trobem una gran oficina a casa, una estada imprescindible en
qualsevol casa en aquests dies.
Unes grans vidrieres de sòl a sostre ens donen sortida des saló a el gran porxo cobert
amb barbacoa d'obra i amb vistes a jardí, un dels més grans de la urbanització, amb
piscina privada. Un lloc ideal per a famílies amb nens.
A la primera planta, trobem dos amplis dormitoris que comparteixen un bany
complet i el dormitori principal amb el seu bany privat, vestidor i terrassa.
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A la segona planta, trobem una segona suite principal (actualment habilitada com
una segona oficina a casa) que disposa d'un gran bany privat amb jacuzzi i dutxa de
vapor.
A la planta semisoterrani, trobem el dormitori i el bany de servei i una àmplia zona de
bugaderia. Aquesta planta es completa amb una sala de televisió familiar d'usos
múltiples i un gimnàs.
A més, des d'aquí es té accés directe a l'garatge privat, amb capacitat per a 4 cotxes.
En resum, aquesta bonica casa de luxe es presenta en perfectes condicions, de
manera que ens trobem davant un dels habitatges més grans i millors de la
prestigiosa promoció Mistral 2 de La Finca. Els seus futurs propietaris només hauran
de recollir les claus i mudar-se.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per obtenir més informació o per
concertar una visita. Treballem 7 dies a la setmana per adaptar-nos a les necessitats
dels nostres clients.
També pot visitar-nos al nostre lounge Lucas Fox que acabem d'inaugurar a
l'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.
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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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