
REF. POZ28684

2.480.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
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7
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987m²
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2.721m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila independent de 750 m² amb exquisits
acabats interiors en venda a la prestigiosa urbanització
de Somosaguas A, al costat de la Casa de Camp ia 10
minuts de centre de Madrid.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta meravellosa vila clàssica de quatre
plantes i amb exquisits acabats interiors, com a sòls de marbre i fusta de melis a tota
la casa, construïda amb maó Dalopa i coberta de teula de Talavera de la Reina. S'han
seleccionat els materials amb molta dedicació i delicadesa per a aconseguir una vila
veritablement excepcional i grandiosa.

La casa està distribuïda en quatre còmodes plantes, totes elles comunicades amb
ascensor, perquè sigui accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Les dues
plantes superiors estan dedicades a zones de descans.

A l'entrar, recorrem l'espaiós i esplèndid jardí per un camí sinuós des d'on podem
observar la piscina climatitzada i una zona chill-out coberta per una pèrgola. A la fi
de camí, arribem a l'escalinata que dóna accés a l'entrada principal.

Després de l'entrada principal, ens dóna la benvinguda un gran rebedor en concepte
obert ia doble alçada. La planta baixa compta amb una estada diàfana d'estil
imperial amb diversos ambients: un saló amb llar de foc, una zona de recepció de
convidats, una zona amb una taula d'escacs i una zona de menjador. A l'altre costat
de l'rebedor, es disposa un saló-menjador auxiliar, una oficina, un lavabo i la cuina
amb zona de menjador, un rebost i amb una porta de servei que connecta amb
l'exterior.

A l'pujar les escales principals a la part superior, ens trobem amb una galeria que
distribueix els quatre amplis dormitoris. Tots ells compten amb les mateixes
dimensions i vénen amb armaris encastats i banys complets privat.

Per una preciosa escala de cargol de fusta ens porta a el dormitori principal amb
sostre a dues aigües, que s'estén per tota la planta superior. Disposa d'una zona de
recepció, un ampli espai amb una filera d'armaris encastats, un ampli bany complet
amb il·luminació natural i accés a dos terrasses orientades a sud. Sens dubte, és una
de les estances més especials de la casa.

lucasfox.cat/go/poz28684

Piscina climatitzada, Jardí,
Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Zona chill-out, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat
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A la planta semisoterrani, trobem la zona de servei comunicada amb la cuina, un
taller, una sala per a gimnàs, una sala d'instal·lacions i màquines i un ampli garatge
per a quatre cotxes.

La parcel·la de forma rectangular compta amb una superfície total de 2741 m². Ofereix
diverses zones enjardinades, una zona de porxo amb una taula de menjador a l'aire
lliure, una zona de piscina i pista de tennis, diverses terrasses exteriors al voltant de
la casa amb bancs integrats i una zona tancada per als animals de companyia.

En resum, aquesta vila és ideal per a una família extensa que desitgi passar temps de
qualitat junts i tenir espai per rebre visites.
Si busca una casa de bona construcció, amb caràcter i atenció als detalls, així com
àmplies zones aterrassades i excel·lent orientació i distribució, us convidem a
concertar una visita per recórrer els seus espais en persona. Per a això, poseu-vos en
contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon. Estem disponibles 7 dies
a la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

També pot visitar el nostre Lucas Fox Property Lounge recentment inaugurat a
l'avinguda d'Europa 38 a Pozuelo, on podrem conèixer les seves necessitats en més
detall i ajudar-lo a complir els seus somnis i trobar la seva futura casa, la 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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