REF. POZ26795

1.125.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya » Madrid » Pozuelo » 28223
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Cambres de bany

Plànol
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VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Encantadora vila independent de 6 dormitoris assentada
en una bonica parcel · la plana de 1.600 m² orientada a
sud-oest, en venda en una zona tranquil·la de Monteclaro,
una exclusiva urbanització tancada.
Lucas Fox s'enorgulleix d'oferir, en exclusiva, una altra gran oportunitat en
Monteclaro.
lucasfox.cat/go/poz26795

Aquesta meravellosa vila independent sobre una parcel·la plana de 1.600 m² gaudeix
d'una ubicació perfecta a la urbanització Monteclaro, un carrer tranquil però molt a
prop de l'escola Everest, d'un centre comercial i d'el transport públic.
Monteclaro és una comunitat tancada i exclusiva que compta amb vigilància les 24
hores i d'ambient familiar, amb club social, piscines, cafeteries, camp de futbol i
pistes de tennis i pàdel.

Terrassa, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Seguretat,
Sala de jocs, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Monteclaro sempre té una gran demanda per la seva proximitat a l'Escola Everest ia
la disponibilitat de transport públic a la mateixa entrada de la urbanització amb
autobusos directes a Majadahonda, Pozuelo i el centre de Madrid.
L'habitatge és un model Encinar, el més gran de la sèrie, amb la seva distribució
original, que ofereix als seus futurs propietaris una fantàstica oportunitat d'adaptarlo a les seves necessitats. Sens dubte, la casa destaca per la seva ubicació, la mida i
l'orientació de la parcel·la, tres criteris que sorprendran als compradors.
Entrem a l'habitatge per un bonic jardí davanter que alberga, a mà dreta, una àmplia
zona d'aparcament coberta per a 3 cotxes.
A la dreta de l'rebedor es presenta el saló-menjador, una estada que connecta
directament amb la cuina totalment equipada. Contigu a la cuina hi ha el dormitori
de el servei amb cambra de rentat, el dormitori i el bany de servei i sortida a porxo
cobert.
Des del rebedor a l'esquerra trobem el dormitori principal amb vestidor, armaris
amplis i un bany ensuite.
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La primera planta acull un gran vestíbul central. A la banda esquerra, trobem dos
amplis dormitoris que comparteixen un bany complet i que es beneficien de sortida
directa a una gran terrassa. A la dreta, trobem dos dormitoris més que també
comparteixen un bany. A la banda, hi ha una acollidora sala de televisió que també
es podria destinar a cinquè dormitori.
La parcel·la és, majoritàriament, plana, i està perfectament condicionada per a
famílies. A la part posterior hi ha un lleuger pendent amb gran espai per construir
una gran piscina.
En resum, és un plaer per a Lucas Fox presentar-li aquesta oportunitat de reforma en
una parcel·la fantàstica amb una ubicació molt sol·licitada a la urbanització
Monteclaro, lluny de les carreteres.
L'habitatge es pot visitar amb tota facilitat. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per
correu electrònic o per telèfon per organitzar una visita. Treballem els 7 dies de la
setmana, ja que ens adaptem a les necessitats dels nostres clients.
També pot visitar-nos al nostre recent inaugurat Property Lounge de Lucas Fox, situat
a l'avinguda d'Europa, 38, a Pozuelo per prendre un cafè i discutir els seus requisits
amb més detall perquè puguem ajudar-lo a trobar la seva llar 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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