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DESCRIPCIÓ

Extraordinària vila recentment reformada de 1310 m2,
molt lluminosa i llista per entrar a viure, en una de les
urbanitzacions privades de luxe més demandades de la
capital, Somosaguas.
Lucas Fox es complau a presentar aquesta excepcional moderna vila en un magnífic
jardí amb diversos espais d'oci en un complex privilegiat i segur en Somosaguas.
L'habitatge compta amb acabats d'ultimo nivell i una localització estratègica.
Es troba en un recinte tancat, molt reservat i amb plena seguretat, control de
vigilància 24 hores.
La parcel·la consta d'3400m2 amb un jardí molt ben cuitat, piscina climatitzada, zona
d'esports ideal per a nens (tennis, bàsquet, i futbol), aparcament cobert per a 4
cotxes i espai dedicat a gimnàs separat de la casa principal.

lucasfox.cat/go/poz28461
Piscina, Garatge privat, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Aparcament,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Cuina equipada, Parc infantil,
Renovat, S'accepten mascotes , Safareig,
Sala de jocs, Seguretat, Vestidor,
Zona chill-out

L'habitatge es distribueix en 3 plantes. S'accedeix a la propietat a la planta principal,
a través d'una grandiosa entrada a un espai hall a doble alçada meravellós. A la part
esquerra de l'hall ens trobem un saló de grans dimensions el qual compta amb
diverses zones diferenciades, finestres grans i llar de foc. Elegant, ampli i alta llum
natural. Sala menjador, extensa cuina amb acabats de qualitat i equipada amb
electrodomèstics d'última qualitat, rebost i zona de servei composta per dos
dormitoris, bany complet i quart de bugaderia. Aquesta zona de l'habitatge conta
amb un accés completament independent.
A la planta primera, ens trobarem una zona d'estar, espectacular ampli màster suite
amb un impressionant vestidor completament equipat i bany complet amb zona de
dutxa i bany.
Comptem a la mateixa planta amb altres 3 dormitoris, cada un d'ells disposa d'un
bany privat en suite. Una cosa únic que no es troba habitualment en els habitatges de
la zona.
A la última planta, trobem una zona diàfana multiusos, que permet qualsevol tipus
d'activitat. Des sala de jocs, sala de festes i reunions o ideal per a realitzar qualsevol
tipus d'esdeveniment familiar o en grup. A la mateixa planta trobem una preciosa
cuina totalment equipada, un lavabo i un traster. La casa compta amb persianes
automatitzades, vidres de seguretat, terra radiant, aire condicionat i pou propi.
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Si el que busques és una extraordinària àmplia casa, amb altes qualitats, atenció a
tots els detalls bona funcionalitat i ubicada en una parcel·la espectacular pots deixar
de buscar.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure la vila amb els seus propis ulls. Estem disponibles 7 dies a
la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.
També pot visitar el nostre recentment inaugurat Lucas Fox Property Lounge en
avinguda d'Europa 38, Pozuelo, on podrem conèixer les seves necessitats en més
detall i ajudar-lo a trobar casa o inversió perfecta.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya

REF. POZ28461

€2,700,000 Casa / Vil·la - En venda

Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya » Madrid » Pozuelo » 28223

7

8

1,310m²

3,404m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Dimensions del terreny

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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